
ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน (สวท.) 

 
 
 
 

ปฏิทินรับสมัคร (รับตรง รอบ 2) ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

กิจกรรม วัน เดือน ป ี สถานที่ 

 สมัครผ่ำนเว็บไซต์และช ำระเงินที่ธนำคำร   
  หรือเคำน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ 

10 เม.ย–15 พ.ค.2560 http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 

 พิมพ์บัตรสอบ  17-19 พ.ค.2560  http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 

 สอบข้อเขียน/สัมภำษณ์  20 พ.ค.2560 สอบที่คณะ ณ ทีผู่้สมัครท ำกำรสมัคร 

 คณะส่งผลสอบข้อเขียน/สัมภำษณ์ 24 พ.ค.2560 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน (สวท.) 

 สวท. ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
  เข้ำศึกษำต่อ รอบ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 

27 พ.ค.2560 
ทาง Website:  
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp  

 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกบันทึกกำรรำยงำนตัว
ผ่ำนเว็บไซต์และพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน
น ำไปช ำระเงินที่ธนำคำรหรือเคำน์เตอร์
เซอร์วิส ทั่วประเทศ 

28 พ.ค.-3 มิ.ย.2560 
ทาง Website: 
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 

 ขึ้นทะเบียนและตรวจเอกสำรนักศึกษำใหม่ 
รับตรง รอบ 2  

5 มิ.ย. 2560 
ห้องประชุม  (D-HALL) ศูนย์เทเวศร์ ตำมวันเวลำที่
ก ำหนดเท่ำนั้น 

 ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ โควตำ, รับตรง, 
  รับตรง รอบ 2  
   

8 - 9 มิ.ย. 2560 
ณ ห้องประชุมมงคลอำภำ 1 ชั้น 3  
คณะบริหำรธุรกิจ (ข้ำงท ำเนียบรัฐบำล) 

 ตรวจโรคและเอ็กซเรย์ 14 - 16 มิ.ย. 2560 ห้องประชุม  (D-HALL) ศูนย์เทเวศร์ 

 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 26 มิถุนายน 2560 คณะที่จัดกำรเรียนกำรสอน 
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ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน (สวท.) 

คณะที่เปิดรับประกอบด้วย 
1. คณะศิลปศาสตร์ จ านวนรับ 

 30101 กำรท่องเที่ยว (หลักสูตร 4 ปี ภำคปกติ)  20 

 30102 กำรโรงแรม (หลักสูตร 4 ปี ภำคปกติ) 20 

 30103 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล (หลักสูตร 4 ปี ภำคปกติ) 20 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนรับ 

 30202 วิทยำกำรสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ (หลักสูตร 4 ปี ภำคปกติ)  10 

 30203 วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 4 ปี โดยกำรเทียบโอน) ภำคสมทบ 20 

 30204 วัสดุศำสตร์อุตสำหกรรม (หลักสูตร 4 ปี ภำคปกติ) 25 

3. คณะบริหารธุรกิจ จ านวนรับ   

 30304 กำรตลำด-กำรสื่อสำรกำรตลำด (หลักสูตร 4 ปี ภำคปกติ) 30 

 30312 กำรเงนิ (หลักสูตร 4 ปี ภำคปกติ) 25 

 30314 ธุรกิจระหว่ำงประเทศ (ภำคภำษำอังกฤษ) (หลักสูตร 4 ปี ภำคสมทบ) 10 

 30341 ระบบสำรสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (หลักสูตร 4 ปี ภำคปกติ) 20 

 30336 กำรตลำด-กำรจัดกำรกำรค้ำปลีก (หลักสูตร 4 ปี ภำคสมทบ) 20 

 30321 กำรบัญชี-กำรบัญชีบริหำร (หลักสูตร 4 ปี โดยกำรเทียบโอน) ภำคปกติ  

 30343 ระบบสำรสนเทศ-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี โดยกำรเทียบโอน) ภำคสมทบ 15 

 30344 กำรบัญชี-กำรสอบบัญชี (หลักสูตร 4 ปี โดยกำรเทียบโอน) ภำคปกติ 10 

 30345 กำรจัดกำร-กำรจัดกำรทั่วไป (หลักสูตร 4 ปี โดยกำรเทียบโอน) ภำคสมทบ เรียนเสำร์-อำทิตย์ 25 

 30325 กำรบัญชี-กำรบัญชีกำรเงิน (หลักสูตร 4 ปี โดยกำรเทยีบโอน) ภำคสมทบ เรียนเสำร์-อำทิตย์ 35 

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวนรับ 

 30402 วิศวกรรมอุตสำหกำร (หลักสูตร 4 ปี ภำคปกติ) 40 

 30404 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม (หลักสูตร 4 ปี ภำคปกติ) 61 

 30405 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 4 ปี ภำคปกติ) 30 

สมัครเข้าศึกษาต่อ คลิกที่นี่ 
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 30314 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี ภำคปกติ) 10
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ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน (สวท.) 

 30409 วิศวกรรมกำรผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (หลักสูตร 4 ปี ภำคปกติ) 60 

 30445 วิศวกรรมกำรผลิตเครื่องประดับ (หลักสูตร 4 ปี ภำคปกติ)  30 

 30446 เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือควำมยั่งยืน (หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง ภำคปกติ) 25 

 30447 วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์และระบบกำรผลิตอัตโนมัติ (หลักสูตร 4 ปี ภำคปกติ) 30 

 30431 วิศวกรรมไฟฟ้ำ (หลักสูตร 4 ปี ภำคสมทบ) 25 

 30432 วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 4 ปี ภำคสมทบ) 30 

 30437 วิศวกรรมโยธำ (หลักสูตร 4 ปี ภำคสมทบ) 30 

 30438 วิศวกรรมกำรบ ำรุงรักษำ (หลักสูตร 4 ปี ภำคสมทบ) 25 

 30443 วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 4 ปี โดยกำรเทียบโอน) ภำคสมทบ 10 

 30444 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม (หลักสตูร 4 ปี โดยกำรเทยีบโอน) ภำคสมทบ 20 

 30401 วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 4 ปี ภำคปกติ) 14 

 30403 วิศวกรรมไฟฟ้ำ (หลักสูตร 4 ปี ภำค ภำคปกติ) 7 

 30407 วิศวกรรมโยธำ (หลักสูตร 4 ปี ภำคปกติ) 5 

 30412 วิศวกรรมอุตสำหกำร (หลักสูตร 4 ปี โดยกำรเทียบโอน ภำคปกติ) 10 

5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวนรับ 

 30501 วิศวกรรมเครื่องกล-เครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี ภำคปกติ) 5 

 30502 วิศวกรรมเครื่องกล-อุตสำหกำร (หลักสูตร 5 ปี ภำคปกติ) 5 

 30503 วิศวกรรมไฟฟ้ำ-ไฟฟ้ำก ำลัง (หลักสูตร 5 ปี ภำคปกติ) 5 

 30504 วิศวกรรมไฟฟ้ำ-คอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี ภำคปกติ) 5 

 30505 วิศวกรรมไฟฟ้ำ-อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม (หลักสูตร 5 ปี ภำคปกติ) 20 

 30506 วิศวกรรมเครื่องกล-เครื่องกล (2 ปี อสบ.ต่อเนื่อง) ภำคปกติ 5 

 30507 วิศวกรรมอุตสำหกำร (2 ปี อสบ.ต่อเนื่อง) ภำคปกติ 5 

6. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  จ านวนรับ 

 30601 เทคโนโลยีเสื้อผ้ำ (หลักสูตร 4 ปี ภำคปกติ) 10 

 30604 ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (หลักสูตร 4 ปี ภำคปกติ) 10 

สมัครเข้าศึกษาต่อ คลิกที่นี่ 
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 30605 เทคโนโลยีเสื้อผ้ำ (หลักสูตร 4 ปี โดยกำรเทียบโอน ภำคปกติ)  ไม่ระบุ 

 30606 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตร 4 ปี ภำคปกติ)  10 

7. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จ านวนรับ 

 30704 กำรบริหำรธุรกิจคหกรรมศำสตร์ (หลักสูตร 4 ปี ภำคปกติ) 40 

 30705 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร (หลักสูตร 4 ปี ภำคปกติ) 40 

 30712 กำรออกแบบเครื่องแต่งกำยแฟชั่น (หลักสูตร 4 ปี ภำคปกติ) 20 

 30709 กำรบริหำรธุรกิจคหกรรมศำสตร์ (หลักสูตร 4 ปี โดยกำรเทียบโอน ภำคปกต)ิ 10 

8. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จ านวนรับ 

 30899 เทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน (หลักสูตร 4 ปี ภำคปกติ) 75 

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จ านวนรับ 

 30901 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (หลักสูตร 4 ปี ภำคปกติ) 45 

 30902 กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ (หลักสูตร 4 ปี ภำคปกต)ิ 15 

 30903 สถำปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี ภำคปกติ)  5 
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