
ข้ันตอนการด าเนินงาน วันท่ีด าเนินงาน

      ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ในระบบ (TCAS)

รอบท่ี  การรับตรงอิสระ

  4.1 รับสมัคร เว็บไซต์ www.rmutp.ac.th และช ำระเงินค่ำสมัครผ่ำนธนำคำรและเคำน์เตอร์เซอร์วิส 1 - 10 มิ.ย. 64

  4.2 ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำสอบสัมภำษณ์ เว็บไซต์ www.rmutp.ac.th  11 มิ.ย. 64

4.3 สอบสัมภำษณ์ ณ คณะท่ีสมัคร ต้ังแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป

      - สอบสัมภาษณ์ผ่านทาง Line Call , Google meet / สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์

        ***ขอให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารให้เจ้าหน้าท่ีแต่ละคณะ (รายละเอียดท้ายปฏิทิน)***

             -  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

             -  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

             -  คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน

             -  คณะบริหารธุรกิจ

             -  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

             -  คณะวิศวกรรมศาสตร์

             -  คณะศิลปศาสตร์

             -  คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน

             -  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

  4.4 ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำทำงเว็บไซต์  15 มิ.ย. 64

4.5 ผู้ท่ีมีรำยช่ือยืนยันสิทธ์ิ ตามข้อ 4.5 ให้ท ำกำรรำยงำนตัวผ่ำนเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th

     และช ำระเงินตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด

   4.6 รำยงำนตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษำใหม่ 18 มิ.ย. 64

   4.7 ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ จะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง

   4.8 ตรวจโรคและเอ็กซเรย์นักศึกษำใหม่ จะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง

   4.09 กำรทดสอบภำษำอังกฤษ จะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง

   4.10 เปิดภำคกำรศึกษำ 1/2564  21 มิ.ย. 64

หมายเหตุ :- ปฏิทินอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม สอบถาม โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6305,6307,6636

****หากสาขาวิชาใดมีผู้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาต่ ากว่า 15 คน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาน้ัน 

แต่สามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีมีคุณวุฒิตรงกับสาขาท่ีใกล้เคียง****

16 - 18 มิ.ย. 64

12 มิ.ย. 64



        *** ขอให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่แต่ละคณะ (รายละเอียดดังนี้) *** 

รอบรับตรงอิสระ 

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 11 มิถุนายน 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : Thitipun.b@rmutp.ac.th  
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : piyasak.r@rmutp.ac.th 
ต้ังแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะบริหารธุรกิจ ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที่ E-mail : boonriem.t@rmutp.ac.th 
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สมคัรส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : suphanun.p@rmutp.ac.th  
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : ard.eng@rmutp.ac.th  
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะศิลปศาสตร์ ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF   
ที ่E-mail : wipapan.l@rmutp.ac.th 
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : sawitree.k@rmutp.ac.th 
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบ ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : sethanun.s@rmutp.ac.th 
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 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


 

ระบบรับสมัคร ติดตอสอบถาม ขาวสาร TCAS 

การรับสมัครนกัศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2564 

TCAS รอบ 4  : Direct Admission คือ รับตรงอิสระ ผูสมัคร/นักเรยีนจากทั่วประเทศ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

รหัสสาขา สาขาที่เปดรับ 
จํานวน

รับ 

คาบํารุง

การศึกษา 

GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) 4 ป    

T4-90701  ออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย (ภาคปกติ) 20 13,000 ไมนอยกวา 2.00 

T4-90702 อาหารและโภชนาการ (ภาคปกติ) 10 13,000 ไมนอยกวา 2.00 

T4-90703 อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (ภาคปกติ) 10 13,000 ไมนอยกวา 2.00 

T4-90704 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร (ภาคปกติ) 10 13,000 ไมนอยกวา 2.00 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ป    

T4-90705 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคปกติ) 10 13,000 ไมนอยกวา 2.00 

 

เงื่อนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

 

T4-90701  

T4-90702 

T4-90703 

T4-90704 

 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 

 

T4-90705 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  

ผานการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมตํ่ากวา 12 หนวยกิต 

และผานการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ไมตํ่ากวา 22 หนวยกิต 

 

  

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


 

ระบบรับสมัคร ติดตอสอบถาม ขาวสาร TCAS 

การรับสมัครนกัศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2564 

TCAS รอบ 4  : Direct Admission คือ รับตรงอิสระ ผูสมัคร/นักเรยีนจากทั่วประเทศ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

รหัสสาขา สาขาที่เปดรับ 
จํานวน

รับ 

คาบํารุง

การศึกษา 

GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ป 

T4-90899 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ภาคปกติ) *** 70 13,000 ไมนอยกวา 2.00 

หมายเหตุ เรียนรวมป 1 และเลือกวิชาเอกป 2 ดังนี ้

1.เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

2.เทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง 

3.เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

4.ครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี 

 

เงื่อนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

 

T4-90899 

 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  

 

 

  

https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
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ระบบรับสมัคร ติดตอสอบถาม ขาวสาร TCAS 

การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2564 

TCAS รอบ 4  : Direct Admission คือ รับตรงอิสระ ผูสมัคร/นักเรียนจากท่ัวประเทศ 

คณะบริหารธุรกิจ 

รหัสสาขา สาขาที่เปดรับ 
จํานวน

รับ 

คาบํารุง

การศึกษา 

GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 4 ป 

T4-90300 บัญชีบัณฑิต (ภาคปกติ) 40 13,000 - 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ป 

T4-90353 การตลาด (ภาคปกติ) 40 12,000 - 

T4-90301 การจัดการ (ภาคปกติ) 20 12,000 - 

T4-90330 การจัดการ-การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน (ภาคปกติ) 30 12,000 - 

T4-90312 การเงิน (ภาคปกติ) 30 12,000 - 

T4-90313 การเงิน-เศรษฐศาสตรดิจิทัล (ภาคปกติ) 20 12,000 - 

T4-90341 ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร) (ภาคปกติ) 20 13,000 - 

T4-90314 ธุรกิจระหวางประเทศ (นานาชาติ) (ภาคพิเศษ) 16 35,000 - 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ป 

T4-90354 วิเคราะหขอมูลเชิงธุรกิจ (ภาคปกติ) 25 13,000 - 

 

เงื่อนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

T4-90300 

T4-90353 

T4-90301 

T4-90330 

T4-90312 

T4-90313 

T4-90341 

T4-90314 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 

T4-90354 
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 

ผานการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมตํ่ากวา 4 หนวยกิต  

 

 

 

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


 

ระบบรับสมัคร ติดตอสอบถาม ขาวสาร TCAS 

การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2564 

รอบ TCAS 4 : Direct Admission คือ รับตรงอิสระ ผูสมัคร/นักเรียนจากท่ัวประเทศ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

รหัสสาขา สาขาที่เปดรับ 
จํานวน

รับ 

คาบํารุง

การศึกษา 

GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ป 

T4-90201 วิทยาการคอมพิวเตอร (ภาคปกติ) 25 13,000 ไมนอยกวา 2.00 

T4-90205 วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ) 20 13,000 ไมนอยกวา 2.00 

T4-90202 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (ภาคปกติ) 25 13,000 ไมนอยกวา 2.00 

T4-90204 วัสดุศาสตรอุตสาหกรรม (ภาคปกติ) 20 13,000 ไมนอยกวา 2.00 

หมายเหตุ  

 

เงื่อนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

T4-90201 

T4-90205 

T4-90204 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  

T4-90202 
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  

การศึกษาพ้ืนฐานสายสามัญ ท่ีเรียนวิชาทางวิทยาศาสตร ไดแก เคมี ฟสิกส ชีววิทยา และคณิตศาสตร  

 

  

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


 

ระบบรับสมัคร ติดตอสอบถาม ขาวสาร TCAS 

การรับสมัครนกัศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2564 

รอบ TCAS 4 : Direct Admission คือ รับตรงอิสระ ผูสมัคร/นักเรยีนจากทั่วประเทศ 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

รหัสสาขา สาขาที่เปดรับ 
จํานวน

รับ 

คาบํารุง

การศึกษา 

GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ป  

T4-90401 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ) 10 15,000 - 

T4-90402 วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ) 10 15,000 - 

T4-90403 วิศวกรรมไฟฟา (ภาคปกติ) 10 15,000 - 

T4-90404 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม  3 15,000 - 

T4-90405 วิศวกรรมคอมพิวเตอร (ภาคปกติ) 30 15,000 - 

T4-90407 วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ) 15 15,000 - 

T4-90409 วิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ (ภาคปกติ) 30 15,000 - 

T4-90447 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและระบบการผลิตอัตโนมัติ  

(ภาคปกติ) 

20 15,000 - 

T4-90431 วิศวกรรมไฟฟา (ภาคสมทบ) *** 10 25,000 - 

T4-90432 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคสมทบ) *** 10 25,000 - 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 4 ป 

T4-90445 วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ (ภาคปกติ) 10 13,000 - 

หมายเหตุ *** สอบถามชวงเวลาเรียนไดท่ีเบอร 02-665-3777 ตอ 4117 – 4118 

 

เงื่อนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

T4-90401 

T4-90402 

T4-90403 

T4-90404 

T4-90407 

T4-90447 

T4-90431 

T4-90432 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  

ผานการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมตํ่ากวา 22 หนวยกิต  

และผานการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมตํ่ากวา 12 หนวยกิต 

 

 T4-90405 

 T4-90409 

 T4-90445 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  

ผานการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไมตํ่ากวา 12 หนวยกิต  

และผานการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมตํ่ากวา 6 หนวยกิต 
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ระบบรับสมัคร ติดตอสอบถาม ขาวสาร TCAS 

การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2564 

รอบ TCAS 4 : Direct Admission คือ รับตรงอิสระ ผูสมัคร/นักเรียนจากท่ัวประเทศ 

คณะศิลปศาสตร 

รหัสสาขา สาขาที่เปดรับ 
จํานวน

รับ 

คาบํารุง

การศึกษา 

GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ป 

T4-90101 การทองเท่ียว (ภาคปกติ) 20 12,000 ไมนอยกวา 2.00 

T4-90102 การโรงแรม (ภาคปกติ) 20 12,000 ไมนอยกวา 2.00 

T4-90103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (ภาคปกติ) 20 12,000 ไมนอยกวา 2.00 

T4-90104 ภาษาไทยประยุกต (ภาคปกติ) 10 12,000 ไมนอยกวา 2.00 

T4-90105 การโรงแรม (ภาคสมทบ) *** 

(โดยการเทียบโอนรายวิชา/เทียบโอนประสบการณ) 

5 22,000 ไมนอยกวา 2.00 

หมายเหตุ T4-90105 : สอบถามเวลาเรียนและการเรียนการสอนไดท่ีเบอร 02-665-3527 

เงื่อนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

T4-90101 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
T4-90102 

T4-90103 

T4-90104 

T4-90105 
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ระบบรับสมัคร ติดตอสอบถาม ขาวสาร TCAS 

การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2564 

รอบ TCAS 4 : Direct Admission คือ รับตรงอิสระ ผูสมัคร/นักเรยีนจากทั่วประเทศ 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

รหัสสาขา สาขาที่เปดรับ จํานวนรับ 
คาบํารุง

การศึกษา 

GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ป 

T4-90601 เทคโนโลยีเสื้อผา (ภาคปกติ) 10 13,000 - 

T4-90602 ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ - ออกแบบแฟชั่น (ภาคปกติ) 15 13,000 - 

T4-90603 ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ – ออกแบบผลิตภัณฑ (ภาคปกติ) 10 13,000 - 

T4-90604 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (ภาคปกติ) 10 13,000 - 

หมายเหตุ  

 

เงื่อนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

T4-90601 

T4-90602 

T4-90603 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 

 

 

T4-90604 

 

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  ตาไมบอดสี 
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ระบบรับสมัคร ติดตอสอบถาม ขาวสาร TCAS 

การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2564 

รอบ TCAS 4 : Direct Admission คือ รับตรงอิสระ ผูสมัคร/นักเรยีนจากทั่วประเทศ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

รหัสสาขา สาขาที่เปดรับ 
จํานวน

รับ 

คาบํารุง

การศึกษา 

GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ป 

T4-90901 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ภาคปกติ) 30 13,000 ไมนอยกวา 2.00 

T4-90902 การออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ (ภาคปกติ) 15 13,000 ไมนอยกวา 2.00 

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 5 ป  

T4-90303 สถาปตยกรรม (ภาคปกติ) 15 13,000 ไมนอยกวา 2.50 

หมายเหตุ  

 

เงื่อนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

T4-90901 

T4-90902 
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  

T4-90303 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 

ผานการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมตํ่ากวา 25 หนวยกิต  
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