
 กําหนดการ ระยะเวลาดําเนินการ

รับสมัคร เว็บไซต http://rmutp.ac.th

และชําระเงินผานธนาคารและเคานเตอรเซอรวิส

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 3 ธันวาคม 2563

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ  เว็บไซต http://rmutp.ac.th  17 ธันวาคม 2563

รายงานตัวผานเว็บไซตและชําระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  18 - 24 ธันวาคม 2563

รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม  24 ธันวาคม 2563

ปฐมนิเทศ จะแจงใหทราบภายหลัง

ตรวจโรคและเอกซเรย จะแจงใหทราบภายหลัง

การทดสอบภาษาอังกฤษ จะแจงใหทราบภายหลัง

เปดภาคการศึกษาที่ 1/2564 21 มิ.ย. 2564

  หมายเหตุ :- ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

**'หากสาขาวิชาใดมีผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ต่ํากวา 15 คน 

สอบสัมภาษณ ณ คณะที่สมัคร ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป 5 ธันวาคม 2563

1 ตุลาคม 2563 - 1 ธันวาคม 2563

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี (รอบโควตา)

สําหรับผูสมัครที่ใชวุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. ประจําปการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปดการเรียนการสอนหรือเลือกเรียนในสาขาวิชาที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาที่ใกลเคียง**

กลุมทะเบียนและประมวลผล วันที่ 1/10/2020 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ขั�นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี
รอบโควตา ประจําป�การศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ติดตามผล
การสอบสัมภาษณ์
ติดตามผลการสอบสัมภาษณ์

จากปฏิทินการรบัสมัครนักศึกษา
จะมีการประกาศเฉพาะรายชื�อ
ผู้ที�ผ่านการคัดเลือกเท่านั�นสมัครผ่ านระบบ

สมัครและเลือกสาขาที�สนใจ
ผ่านระบบรบัสมัครนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัย
ระบบรับสมัครนักศึกษา

ชาํระ เ งินค่าสมัคร
พิมพ์ใบ Pay-in ชาํระเงินได้ที�
เคาเตอรเ์ซอรว์ิส และ ธนาคาร

กรุงศรฯี ได้ทุกสาขา
รอปรับสถานะการชาํระเงิน
ภายใน 1 - 2 วันทําการ

ติดตามสถานะการชาํระเงิน
ได้ที�ระบบรับสมัครนักศึกษา

สอบสัมภาษณ์
ให้ผู้สมัครติดตามวันสอบ

สัมภาษณ์ได้จาก ปฏิทินการรบั
สมัคร และเตรยีมเอกสารสาํหรบั
การเข้าสอบสัมภาษณ์ ได้แก่

1.เอกสาร ใบ ปพ.1

2.บัตรประชาชน หรอื ใบขับขี�
หรอืบัตรที�มีรูปถ่ายยืนยันตัวตน

โดยทางราชการออกให้
3.แฟ�มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

รายงานตัวและ
ชาํร ะ เ งินค่าลงทะเบียน

ผู้สมัครที�ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ให้ติดตามประกาศรายชื�อ 

ขั�นตอนรายงานตัว และ 
รหัสนักศึกษาเพื�อใช้ในการ
รายงานตัวผ่านระบบภายใน

ช่วงเวลาที�กําหนดไว้

เป�ดภาคเรียน
1 / 2 5 6 4

ในวันที� 21 มิถุนายน 2564

2

สมัครผ่านระบบ ติดต่อสอบถาม
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ระบบรับสมัคร ติดตอสอบถาม 

การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2564 

รอบโควตา (สำหรับผูสมัครใชวุฒิ ปวช. / ปวส.) 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

รหัสสาขา สาขาท่ีเปดรับ จำนวนรับ 
คาบำรุง

การศึกษา 

GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 

30501 เครื่องกล (ภาคปกติ) *** 15 13,000 ไมนอยกวา 2.30 

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

30504 คอมพิวเตอร (ภาคปกติ) *** 15 13,000 ไมนอยกวา 2.30 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 

30506 วิศวกรรมเครื่องกล (ตอเนื่อง) (ภาคปกติ) 15 13,000 ไมนอยกวา 2.30 

30514 วิศวกรรมเครื่องกล (ตอเนื่อง) (ภาคสมทบ) 15 23,000 ไมนอยกวา 2.00 

30507 วิศวกรรมอุตสาหการ (ตอเนื่อง) (ภาคปกต)ิ 15 13,000 ไมนอยกวา 2.30 

30520 วิศวกรรมอุตสาหการ (ตอเนื่อง) (ภาคสมทบ) 15 23,000 ไมนอยกวา 2.00 

30508 วิศวกรรมไฟฟา-แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟากำลัง (ตอเนื่อง) (ภาคปกติ) 15 13,000 ไมนอยกวา 2.30 

30510 วิศวกรรมไฟฟา-แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง) (ภาคปกติ) 15 13,000 ไมนอยกวา 2.30 

หมายเหตุ 30501 เครื่องกล (ภาคปกต)ิ , 30502 อุตสาหการ (ภาคปกต)ิ , 30504 คอมพิวเตอร (ภาคปกต)ิ เปดรับผูสมัคร 

วุฒิ ปวส. เขาศึกษาตอโดยการเทียบโอนผลการเรียน 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

30501 สำเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต,ชางกลโรงงาน, ชางเช่ือมโลหะ, ชางไฟฟากำลัง, ชาง

อิเล็กทรอนิกส, ชางกอสราง, ชางเครื่องเรือนและตกแตงภายใน, สถาปตยกรรม, สำรวจ, ชางเขียนแบบ

เครื่องกล, ชางซอมบำรุง, ชางพิมพ, ชางข้ึนรูปพลาสติก, เทคนิคแวนตาและเลนส, ชางตอเรือ, โทรคมนาคม, 

โยธา, อุตสาหกรรมยาง, แมคคาทรอนิกส, เทคนิคคอมพิวเตอร, อุตสาหกรรมฟอกหนัง 

และชางเครื่องทำความเย็นและปรบัอากาศ หรือเทียบเทา หรือ 

สำเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ท่ีเก่ียวของทางดานเครื่องกลหรือยานยนต 

30502 

 

 

 

 

 

สำเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต, ชางกลโรงงาน, ชางเช่ือมโลหะ, ชางไฟฟากำลัง, ชาง

อิเล็กทรอนิกส, ชางกอสราง, ชางเครื่องเรือนและตกแตงภายใน, สถาปตยกรรม, สำรวจ, ชางเขียนแบบ

เครื่องกล, ชางซอมบำรุง, ชางพิมพ, ชางข้ึนรูปพลาสติก, เทคนิคแวนตาและเลนส,ชางตอเรือ, โทรคมนาคม, 

โยธา, อุตสาหกรรมยาง, แมคคาทรอนิกส,เทคนิคคอมพิวเตอร, อุตสาหกรรมฟอกหนัง และชางเครื่องทำ

ความเย็นและปรบัอากาศ หรือเทียบเทา หรือ 

สำเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ ทางดานอุตสาหการ โดยการเทียบโอนผลการเรียน 

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

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

30504 สำเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือ 

สำเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยการเทียบโอนผลการเรียน 

30506 

30514 

สำเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต, 

ชางเครื่องจักรกลหนัก, ชางเทคนิคยานยนต, ชางเครื่องจักรกลการเกษตร,ชางกลเรือ, 
ชางเทคโนโลยี การผลิต, ชางทอและประสาน, ชางเช่ือมและโลหะแผน, ชางเขียนแบบเครื่องกล, ชางผลิต
เครื่องมือและแมพิมพ, ชางเครื่องมือกล, ชางเทคนิคการผลติ, 
ชางเทคนิคอุตสาหกรรม, ชางออกแบบการผลิตและชางโลหะวิทยา หรือเทียบเทา 

30507 

30520 

สำเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางกลโรงงาน, 

ชางโลหะ, ชางยนต, ชางเทคโนโลยีการผลิต, ชางทอและประสาน, ชางกลเรือ, ชางเช่ือม,  ชางโลหะแผน

,ชางเขียนแบบเครื่องกล,  ชางผลติเครื่องมือและแมพิมพ, ชางเครื่องมือกล, 

ชางเทคนิคการผลิต, ชางเทคนิคอุตสาหกรรม, ชางออกแบบการผลติและชางโลหะวิทยา หรือเทียบเทา 

30508 

30510 

สำเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟากำลัง, สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส, สาขาวิชาไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส หรือเทียบเทา 
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ระบบรับสมัคร ติดตอสอบถาม 

การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2564 

รอบโควตา (สำหรับผูสมัครใชวุฒิ ปวช. / ปวส.) 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

รหัสสาขา สาขาท่ีเปดรับ จำนวนรับ 
คาบำรุง

การศึกษา 

GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) 

30712 ออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย (ภาคปกติ) 5 13,000 ไมนอยกวา 2.50 

30702 อาหารและโภชนาการ (ภาคปกติ) 50 13,000 ไมนอยกวา 2.75 

30703 อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (ภาคปกติ) 30 13,000 ไมนอยกวา 2.50 

30704 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร (ภาคปกติ) 30 13,000 ไมนอยกวา 2.50 

30733 อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (TG) *** 15 13,000 ไมนอยกวา 2.50 

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) (เทียบโอน) (ตอเนื่อง) 

30708 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร (ตอเนื่อง) (ภาคปกติ) 45 13,000 ไมนอยกวา 2.50 

30710 อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (เทียบโอน) (ภาคปกติ) 30 13,000 ไมนอยกวา 2.50 

30713 อาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) (ภาคปกติ) 70 13,000 ไมนอยกวา 2.75 

หมายเหตุ 30705 : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (TG) โครงการความรวมมือ บริษัทการบินไทย การเรียนการสอนจะเปนการ

ผสมผสานระหวางการฝกปฏิบัติงานจริงและการเรียนทฤษฎี 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

30712 

30702 

30704 

30733 

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม,ประเภทวิชาศิลปกรรม,ประเภทวิชาคหกรรม 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม,ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว, ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สิ่งทอ และ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

30713 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือกำลังศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

30710 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือกำลังศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว สาขาวิชาการโรงแรม , สาขาวิชาการทองเท่ียว 

30708 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือกำลังศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาการบริหารงาน 

คหกรรมศาสตร , สาขาวิชาธรุกิจคหกรรม , สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
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ระบบรับสมัคร ติดตอสอบถาม 

 

การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2564 

รอบโควตา (สำหรับผูสมัครใชวุฒิ ปวช. / ปวส.) 

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

รหัสสาขา สาขาท่ีเปดรับ จำนวนรับ 
คาบำรุง

การศึกษา 

GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

30899 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ภาคปกติ) *** 20 13,000 ไมนอยกวา 2.50 

หมายเหตุ เรียนรวมป 1 และเลือกวิชาเอกป 2 ดังนี้ 

1.เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

2.เทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง 

3.เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

4.ครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

30899 สำเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม, ประเภทวิชาพาณิชยกรรม , ประเภทวิชาศิลปกรรม, 

ประเภทวิชาคหกรรม, ประเภทวิชาเกษตรกรรม , ประเภทวิชาประมง, 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว, ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ระบบรับสมัคร ติดตอสอบถาม 

การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2564 

รอบโควตา (สำหรับผูสมัครใชวุฒิ ปวช. / ปวส.)

คณะบริหารธุรกิจ 

รหัสสาขา สาขาท่ีเปดรับ จำนวนรับ 
คาบำรุง

การศึกษา 

GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 

30300 บัญชีบัณฑิต (ภาคปกติ) 70 13,000 ไมนอยกวา 3.00 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

30301 การจัดการ (ภาคปกติ) 15 12,000 ไมนอยกวา 2.50 

30353 การตลาด (ภาคปกติ) 30 12,000 ไมนอยกวา 2.50 

30330 การจัดการ-การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน (ภาคปกติ) 30 12,000 ไมนอยกวา 2.50 

30312 การเงิน (ภาคปกติ) 15 12,000 ไมนอยกวา 2.00 

30350 การเงิน-เศรษฐศาสตรดิจิทัล (ภาคปกติ) 13 12,000 ไมนอยกวา 2.00 

30341 ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร) (ภาคปกติ) 20 13,000 ไมนอยกวา 2.50 

30314 ธุรกิจระหวางประเทศ (นานาชาติ) (ภาคพิเศษ) 13 35,000 ไมนอยกวา 2.50 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

30354 วิเคราะหขอมูลเชิงธุรกิจ (ภาคปกติ) 15 13,000 ไมนอยกวา 2.00 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) (เทียบโอน) 

30321 การบัญชี-การบัญชีบริหาร (เทียบโอน) (ภาคปกติ) 170 13,000 ไมนอยกวา 3.00 

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

30324 การบัญชี-การบัญชีบริหาร (เทียบโอน) (ภาคสมทบ เสาร-อาทิตย) 60 23,000 ไมนอยกวา 3.00 

30325 การบัญชี-การบัญชีการเงิน (เทียบโอน) (ภาคสมทบ เสาร-อาทิตย) 30 23,000 ไมนอยกวา 3.00 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) (เทียบโอน) 

30319 การตลาด-การบริหารการตลาด (เทียบโอน) (ภาคปกติ) 80 12,000 ไมนอยกวา 2.50 

30315 การจัดการ-การจัดการท่ัวไป (เทียบโอน) (ภาคปกติ) 30 12,000 ไมนอยกวา 2.50 

30338 การจัดการ-การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน 

(เทียบโอน) (ภาคปกติ) 

30 12,000 ไมนอยกวา 2.50 

30349 การจัดการ-การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน 

(เทียบโอน) (ภาคสมทบเสาร-อาทิตย) 

50 22,000 ไมนอยกวา 2.50 

30351 การเงิน (เทียบโอน) (ภาคสมทบ เสาร-อาทิตย) 20 22,000 ไมนอยกวา 2.00 

30342 ระบบสารสนเทศ-พัฒนาซอฟตแวร (เทียบโอน) (ภาคปกติ) 50 13,000 ไมนอยกวา 2.50 

30347 ระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอรธุรกิจ (เทียบโอน) (ภาคปกติ) 50 13,000 ไมนอยกวา 2.50 

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

30343 ระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอรธุรกิจ (เทียบโอน) (ภาคสมทบเสาร-อาทิตย) 30 23,000 ไมนอยกวา 2.50 
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ระบบรับสมัคร ติดตอสอบถาม 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

30300 

สำเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม , ประเภทวิชาอุตสาหกรรม, ประเภทวิชาศิลปกรรม, ประเภทวิชาคหกรรม , 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม ,ประเภทวิชาประมง,ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว, ประเภทวิชา

อุตสาหกรรมสิ่งทอ และ ประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

30321 30322 

30324 30325 

สำเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี 

30301 30312 

30314 30330 

30341 30350 

30353 30354 

สำเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม , ประเภทวิชาอุตสาหกรรม, ประเภทวิชาศิลปกรรม, ประเภทวิชาคหกรรม , 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม ,ประเภทวิชาประมง,ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว, ประเภทวิชา

อุตสาหกรรมสิ่งทอ และ ประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

30315 30319 

30349 30351 

สำเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา 

30342 30343 

30347 30348 

สำเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือ ประเภทวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

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


 

ระบบรับสมัคร ติดตอสอบถาม 

การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2564 

รอบโควตา (สำหรับผูสมัครใชวุฒิ ปวช. / ปวส.) 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รหัสสาขา สาขาท่ีเปดรับ จำนวนรับ 
คาบำรุง

การศึกษา 

GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

30201 วิทยาการคอมพิวเตอร (ภาคปกติ) 15 13,000 ไมนอยกวา 2.50 

30205 วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ) 10 13,000 ไมนอยกวา 2.50 

30204 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม (ภาคปกติ) 10 13,000 ไมนอยกวา 2.00 

หมายเหตุ - 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

30201 

30205 

สำเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม, ประเภทวิชาพาณิชยกรรม , ประเภทวิชาศิลปกรรม, 

ประเภทวิชาคหกรรม, ประเภทวิชาเกษตรกรรม , ประเภทวิชาประมง, 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว, ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

30204 
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 
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ระบบรับสมัคร ติดตอสอบถาม 

การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2564 

รอบโควตา (สำหรับผูสมัครใชวุฒิ ปวช. / ปวส.) 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

รหัสสาขา สาขาท่ีเปดรับ จำนวนรับ 
คาบำรุง

การศึกษา 

GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

30401 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ) 30 15,000 ไมนอยกวา 2.50 

30402 วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ) 30 15,000 ไมนอยกวา 2.50 

30403 วิศวกรรมไฟฟา (ภาคปกติ) 20 15,000 ไมนอยกวา 2.50 

30404 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ภาคปกติ) 15 15,000 ไมนอยกวา 2.50 

30405 วิศวกรรมคอมพิวเตอร (ภาคปกติ) 30 15,000 ไมนอยกวา 2.50 

30407 วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) 20 15,000 ไมนอยกวา 2.50 

30409 วิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ (ภาคปกติ) 35 15,000 ไมนอยกวา 2.50 

30447 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและระบบการผลิตอัตโนมัติ (ภาคปกติ) 20 15,000 ไมนอยกวา 2.50 

30432 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคสมทบ) *** 10 25,000 ไมนอยกวา 2.50 

30431 วิศวกรรมไฟฟา (ภาคสมทบ) *** 10 25,000 ไมนอยกวา 2.50 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 

30445 วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ (ภาคปกติ) 10 13,000 ไมนอยกวา 2.25 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) (ตอเนื่อง) 

30446 เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน (ตอเน่ือง) (ภาคปกต)ิ 25 13,000 ไมนอยกวา 2.25 

30450 เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน (ตอเน่ือง) 

(ภาคสมทบ วันจันทร-วันศุกร และวันอาทิตย) *** 
25 23,000 ไมนอยกวา 2.25 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (เทียบโอน) 

30412 วิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน) (ภาคปกต)ิ 30 15,000 ไมนอยกวา 2.50 

30443 วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) (ภาคสมทบ) *** 30 25,000 ไมนอยกวา 2.50 

30444 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (เทียบโอน) (ภาคสมทบ) *** 15 25,000 ไมนอยกวา 2.50 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (โครงการปรับวุฒิ) 

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

หมายเหตุ สอบถามชวงเวลาเรียนไดท่ีเบอร 02-665-3777 ตอ 4117 - 4118 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

30401 30402 

30403 30404 

30405 30409 

30431 30445 

30447 30432 

 

สำเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ปวช.สาขาวิชาชางยนต, ชางกลโรงงานชางเช่ือม, ชางไฟฟา, ชางอิเล็กทรอนิกส, ชางเทคนิคคอมพิวเตอร, 

ชางกอสราง หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเทียบเทาระดับ ปวช. ชางอุตสาหกรรม 
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ระบบรับสมัคร ติดตอสอบถาม 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

30443 สำเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาชางยนต เทคนิคยานยนต ชางจักรกลหนัก ชางกลเรือ ชางเกษตร ชางเครื่องกล ชาง

เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (คุณวุฒิ ปวส. มาจากชางยนต) หรือเทียบเทา ศึกษาโดยการเทียบโอน

ผลการเรยีน 

30412 สำเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาชางกลโรงงาน วิชาชางโลหะ ชางเช่ือมและโลหะแผน ชางเครื่องมือกล ชาง

เครื่องกล ชางเขียนแบบเครื่องกล ชางกลโลหะ ชาง Tool and Die ชางเทคนิคการหลอ ชางทอและ

ประสาน ชางเครื่องจักรกลอัตโนมตัิ ชางเทคนิคการผลิต หรือเทียบเทา 

30452 ผูสำเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาตรี ทุกสาขาวิชา เขาศึกษาดวยการเทียบโอนหนวยกิต 

30444 สำเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ศึกษาโดยการเทียบโอนผล

การเรยีน 

30446 , 30450 สำเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาชางยนต ชางกลโรงงาน ชางเช่ือม ชางไฟฟา ชางอิเล็กทรอนิกส ชางคอมพิวเตอร 

ชางกอสราง หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทาระดับ ปวส. ชางอุตสาหกรรม 
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ระบบรับสมัคร ติดตอสอบถาม 

การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2564 

รอบโควตา (สำหรับผูสมัครใชวุฒิ ปวช. / ปวส.) 

คณะศิลปศาสตร 

รหัสสาขา สาขาท่ีเปดรับ จำนวนรับ 
คาบำรุง

การศึกษา 

GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

30101 การทองเท่ียว (ภาคปกติ) 10 12,000 ไมนอยกวา 2.50 

30102 การโรงแรม (ภาคปกติ) 15 12,000 ไมนอยกวา 2.00 

30103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (ภาคปกติ) 10 12,000 ไมนอยกวา 2.75 

30105 การโรงแรม (โดยการเทียบโอนประสบการณ) (ภาคสมทบ) *** 5*** 22,000 ไมนอยกวา 2.00 

30106 ภาษาไทยประยุกต (ภาคปกติ) 10 12,000 ไมนอยกวา 2.00 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) (เทียบโอน) 

30104 ภาษาไทยประยุกต (เทียบโอน) (ภาคสมทบ) 5 28,000 ไมนอยกวา 2.00 

30105 การโรงแรม (โดยการเทียบโอนรายวิชา/เทียบโอนประสบการณ) 

(ภาคสมทบ) *** 

5*** 22,000 ไมนอยกวา 2.00 

หมายเหตุ สอบถามการเรียนการสอนไดท่ี 02-665-3527 

 30105 การโรงแรม (โดยการเทียบโอนรายวิชา/เทียบโอนประสบการณ) เปดรับวุฒิ ปวช. 5 ราย และ ปวส. 5 ราย 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

30101 

 

สำเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว  สาขาวิชาการทองเที่ยว 

30102 
สำเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว สาขาวิชาการโรงแรม 

30103 
สำเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาภาษาตางประเทศ 

30104 
สำเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

(ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาภาษาตางประเทศ 

30105 
สำเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว สาขาวิชาการโรงแรม 

30106 
สำเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
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ระบบรับสมัคร ติดตอสอบถาม 

การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2564 

รอบโควตา (สำหรับผูสมัครใชวุฒิ ปวช. / ปวส.) 

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 

รหัสสาขา สาขาท่ีเปดรับ จำนวนรับ 
คาบำรุง

การศึกษา 

GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

30601 เทคโนโลยีเสื้อผา (ภาคปกติ) 15 13,000 ไมนอยกวา 2.25 

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

30604 ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ - ออกแบบผลิตภัณฑ (ภาคปกติ) 10 13,000 ไมนอยกวา 2.25 

30606 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิง่ทอ (ภาคปกติ) 10 13,000 ไมนอยกวา 2.25 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) (เทียบโอน) 

30605 เทคโนโลยีเสื้อผา (เทียบโอน) (ภาคปกติ) 5 13,000 ไมนอยกวา 2.25 

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

หมายเหตุ - 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

30601 , 30606 

30603 , 30604 

สำเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม, ประเภทวิชาพาณิชยกรรม , ประเภทวิชาศิลปกรรม, 

ประเภทวิชาคหกรรม, ประเภทวิชาเกษตรกรรม , ประเภทวิชาประมง, ประเภทวชิาอุตสาหกรรม

ทองเที่ยว, ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

30605 , 30607 สำเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ สาขาวชิาเทคโนโลยี

ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ และสาขาวชิาเทคโนโลยีสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม หรือ เทียบเทา 
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ระบบรับสมัคร ติดตอสอบถาม 

การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2564 

รอบโควตา (สำหรับผูสมัครใชวุฒิ ปวช. / ปวส.) 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

รหัสสาขา สาขาท่ีเปดรับ จำนวนรับ 
คาบำรุง

การศึกษา 

GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

30901 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ภาคปกติ) 20 13,000 ไมนอยกวา 2.00 

30902 การออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ (ภาคปกติ) 10 13,000 ไมนอยกวา 2.00 

หมายเหตุ - 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

30901 

30902 

สำเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม, ประเภทวิชาพาณิชยกรรม , ประเภทวิชาศิลปกรรม, 

ประเภทวิชาคหกรรม, ประเภทวิชาเกษตรกรรม , ประเภทวิชาประมง, ประเภทวชิาอุตสาหกรรม

ทองเที่ยว, ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
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