
 ก ำหนดกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร

 รับสมัครผ่ำนเว็บไซต์ https://rmutp.ac.th และช ำระเงินผ่ำนธนำคำรและเคำน์เตอร์เซอร์วิส 1 ต.ค. - 20 ธ.ค. 65

 ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์ผ่ำนเว็บไซต์ https://rmutp.ac.th 22 ธ.ค. 65

 สอบสัมภำษณ์ผ่ำนทำง Line Call / Google meet / สัมภำษณ์ผ่ำนทำงโทรศัพท์ ต้ังแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป

***ขอให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสำรให้เจ้ำหน้ำท่ีคณะท่ีสมัคร (รำยละเอียดท้ำยปฏิทิน)***

 ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ ผ่ำนเว็บไซต์ https://rmutp.ac.th  28 ธ.ค. 65

 รำยงำนตัวผ่ำนเว็บไซต์ https://rmutp.ac.th และช ำระเงินตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด  29 ธ.ค. 65 - 9 ม.ค. 66

 รำยงำนตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียนใหม่ ณ หอประชุม D-HALL ศูนย์เทเวศร์ 9 ม.ค. 66

 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ จะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง

 เปิดภำคเรียนท่ี 1/2566 6 มิ.ย. 66

  หมำยเหตุ :- ปฏิทินอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม สอบถำม โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6303, 6307, 6636, 6311

****หำกสำขำวิชำใดมีผู้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษำใหม่ต่ ำกว่ำ 15 คน มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธ์ิในเปิดกำรเรียนกำรสอนหรือ

เลือกเรียนในสำขำวิชำท่ีมีคุณวุฒิตรงกับสำขำท่ีใกล้เคียง****

ปฏิทินกำรสอบคัดเลือกเข้ำเรียนต่อระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (โควตำ รอบท่ี 1)

ส ำหรับผู้สมัครท่ีใช้วุฒิกำรศึกษำ ม.3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566

24 ธ.ค. 65



*** ขอให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่คณะที่สมัคร (รายละเอียดดังนี)้ *** 

เนื้อหาใน E-mail ระบุดังนี้ 
1. ชื่อ-นามสกุล 
2. รหัสประจ าตัวผู้สมัคร 
3. คณะ-สาขาวิชาที่สมัคร 

     4. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 

ประเภทวิชา รายละเอียด 
พาณิชยกรรม 
 - การบัญชี 

ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : boonriem.t@rmutp.ac.th 
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
- การโรงแรม 
- การท่องเที่ยว 
พาณิชยกรรม  
- ภาษาต่างประเทศ 

ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ รบ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : vc.larts@rmutp.ac.th 
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. 

อุตสาหกรรม 
- ช่างกลโรงงาน 
- ช่างยนต์ 
- ช่างไฟฟ้าก าลัง 
- ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
- ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
- ช่างเขียนแบบเครื่องกล 

ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : ard.eng@rmutp.ac.th  
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คหกรรม 
- คหกรรมศาสตร์ 

ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ รบ.1 เป็นรูปแบบ PDF 
ที่ ID Line : @593ildsv หรือคลิก https://lin.ee/VdWUn4k 
หรือโทรสอบถาม 02-665-3888 ต่อ 5235 , 8254 
ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. 
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การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 
รอบโควตา รอบที่ 1 (ส าหรับผู้สมัครใช้วุฒมิธัยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รหัสสาขา สาขาที่เปิดรับ จ านวนรับ ค่าบ ารุงการศึกษา GPAX  (4 – 5 ภาคเรียน) 

ประเภทวิชาพาณิชกรรม (ภาคพิเศษ)    
10301 การบัญชี  25 12,000 ไม่น้อยกว่า 3.00 
10302 ภาษาต่างประเทศ  15 12,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) 
10102 การโรงแรม 15 15,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 
10103 การท่องเที่ยว 15 15,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ)    
10401 ช่างกลโรงงาน  15 15,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 
10402 ช่างยนต์  20 15,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 
10403 ช่างไฟฟ้าก าลัง  15 15,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 
10404 ช่างอิเล็กทรอนิกส์  15 15,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 
10405 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  15 15,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 
10406 ช่างเขียนแบบเครื่องกล  15 15,000 ไม่น้อยกว่า 2.50 

ประเภทวิชาคหกรรม (ภาคพิเศษ)    
10701 คหกรรมศาสตร์ 20 15,000 ไม่น้อยกว่า 2.00 

 

                           เงื่อนไขเพิ่มเติม 
รหัสสาขา รายละเอียด 

10102 
10103 
10302 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือ 
2. ก าลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 
3. นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) 
4. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 

10301, 10401 
10402, 10403 
10404, 10405 
10406, 10701 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ 
2. ก าลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  
3. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 

หมายเหตุ :  เรียนเวลา 08.30 – 16.00 น. (วันและเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตารางเรียนตารางสอน )  

สมัครเรียน คลิกที่นี่ 

https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

