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ก ำหนดกำร วัน/เดือน/ปี 
รับสมัครทำงเว็บไซต์ท่ี 
       http://rmutp.ac.th  เข้ำสู่เมนูรับสมัครนักศึกษำ 

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

 
 

7  พฤศจิกำยน  2559 – 15  มีนำคม  2560 

 พิมพ์บัตรประจ ำตัวสอบ 
 ส่งบัตรประจ ำตัวผู้สอบ (เฉพาะกรณีที่มีการปลี่ยนแปลง) 

20  มีนำคม  2560  เป็นต้นไป 

กำรสอบคัดเลือก (หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี) ดังนี้ 
1. คณะศลิปศาสตร ์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
3. คณะบริหารธรุกิจ 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
5. คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
6. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและการออกแบบแฟช่ัน 
7. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
8. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

 
 
 
 

25  มีนำคม  2560 

กำรสอบคัดเลือกดังนี้  (หลักสูตร 4 ปี โดยกำรเทียบโอน)/ต่อเนื่อง  

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

2. คณะบริหารธรุกิจ 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร ์

4. คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

 
 

26  มีนำคม  2560 

ประกำศผลสอบข้อเขียน 30  มีนำคม  2560 

สอบสัมภำษณ์                     2  เมษำยน  2560 
ประกำศผลผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก 9  เมษำยน  2560 
ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกบันทึกกำรรำยงำนตัวผ่ำนเว็บไซต์ 
และพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียนเพื่อน ำไปช ำระเงินที่ธนำคำร 

9 – 18 เมษำยน 2560 

ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษำใหม่ 20 – 21 เมษำยน 2560 

ตรวจโรคและเอกซเรย์ จะแจ้งให้ทรำบในภำยหลัง 
ปฐมนิเทศ จะแจ้งให้ทรำบในภำยหลัง 

เปิดภำคกำรศึกษำ 1/2560  26 มิถุนำยน 2560 

หมำยเหตุ  ปฏิทินกำรสอบคัดเลือกฯ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
สอบถำมเพ่ิมเติมได้ที่  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0 2665 3777, 0 2282 9009  ต่อ  6304-9 

ปฏิทนิการสอบคดัเลือกเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2560 
 

http://rmutp.ac.th/
http://reg.rmutp.ac.th/


                                                                                                                                               ระเบียบการสอบคดัเลือกปีการศึกษา 2560 
    

3   

 
 
 
           

1.  การประกาศผลสอบขอ้เขียน ใหผู้ส้มคัรดูผลการสอบขอ้เขียนไดท่ี้สนามสอบ 
ของแต่ละคณะ หรือ http://www.rmutp.ac.th หรือ  

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp    
 2.  การสอบสมัภาษณ์ ใหผู้ส้อบผา่นขอ้เขียนดูรายละเอียด วนั/เวลา สถานท่ีจาก

ทา้ยประกาศผลสอบขอ้เขียนเพ่ือปฏิบติัตามใหถู้กตอ้ง 
3.   การข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการตรวจสุขภาพ     ให้

ผูส้อบผา่นการคดัเลือกทุกคนดูรายละเอียดทา้ยประกาศผลการสอบคดัเลือก    
       และปฏิบติัใหถู้กตอ้งในวนัเวลาท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด 
4.   การปฐมนิเทศ  ใหผู้ส้อบผา่นการคดัเลือกทุกคนดูรายละเอียดของ 
      วนั/เวลา สถานท่ีจากทา้ยประกาศผลการสอบคดัเลือก 

   
                                            บริการตรวจผลการสอบคดัเลือกเข้าศึกษาต่อ 
                                            มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

                                          ประจ าปีการศึกษา  2560 
                                                                                                 ผ่านระบบโทรศัพท์อตัโนมัติ 

 
(อตัราเดียวทัว่ประเทศ นาทีละ 6 บาทเท่านั้น) 

                                                   ขั้นตอนการตรวจผลสอบ  
   1.      กดหมายเลข 1900 – 888 –545 (ไม่ตอ้งกดรหสัทางไกล ) 

2. ท าตามขั้นตอนเสียงตอบรับในระบบ 
** สามารถใช้ได้ทั้งโทรศัพท์บ้านและมือถือทุกระบบ ** 

บริการรับข้อมูลผลสอบผ่านระบบ  SSMMSS 
หากคุณเป็นผูห้น่ึงท่ีใชโ้ทรศพัทมื์อถือ คุณกส็ามารถรับผลการสอบ 

คดัเลือกไดอ้ยา่งรวดเร็ว แม่นย  า ผา่นระบบ  SSMMSS 
        เข้าเมนู Write Message  
        พมิพ์ค าว่า RMVU เว้นวรรคแล้วตามด้วย  รหัสประจ าตวัสอบ 
        กด Send เพ่ือส่งข้อความไปที ่ 4847821 
        ระบบจะส่งข้อความยืนยนัการสมคัรใช้บริการไปยงัท่านและระบบจะส่งผลการสอบถึงท่าน 
        ตามก าหนดของมหาวทิยาลยั  

การประกาศผลสอบข้อเขียน  การสอบสัมภาษณ์ การขึน้ทะเบียน และ
ลงทะเบียนเรียน การตรวจสุขภาพ การปฐมนิเทศ 

ช่องทาง 
เลือกใหม่ 

โทร. 

http://www.rmutp.ac.th/
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สถานทีต่ั้ง/เบอร์โทรศัพท์/เวบ็ไซต์  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300 
http://www.rmutp.ac.th 

หน่วยงาน ทีต่ั้ง/โทรศัพท์/เวบ็ไซต์ 
 

1.  คณะศิลปศาสตร์ 
 

2.  คณะบริหารธุรกิจ 

                                                                                               

86  ถนนพษิณุโลก แขวงสวนจติรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทร. 0-2665-3555 ต่อ 1007, 0-2665-3524  
http://www.larts.rmutp.ac.th 
โทร.  0-2665-3555 ต่อ 2303, 2304 
http://www.bus.rmutp.ac.th          

 

3.  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
   4.      คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

1381  ถนนประชาราษฎร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 
โทร.  0-2836-3000 ต่อ 4156, 4159 โทรสาร  0-2836-3000 ต่อ 4156, 4159 
http://www.sci.rmutp.ac.th 
โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4117, 4118, 0-2913-2424 
http://www.eng.rmutp.ac.th 
 

 
    5.    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

    6.    คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 

399  ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 
โทร.  0-2665-3777  ต่อ 7103 – 7104    
http://www.teched.rmutp.ac.th 
โทร.  0-2665-3777  ต่อ 6834  
http://www.mct.rmutp.ac.th 
 

 
7. คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 

 

     8.     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
             และการออกแบบ 

168  ถนนศรีอยุธยา  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300 
โทร.  0-2665-3777  ต่อ 5235-6 
http://www.hec.rmutp.ac.th 
โทร.  0-2665-3777 ต่อ 5002, 0-2665-3832 
http://www.arch.rmutp.ac.th 
 

       9.     คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

    และออกแบบแฟชัน่ 
517  ถนนนครสวรรค์  แขวงสวนจติรลดา  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300 
โทร. 0-2665-3555 ต่อ 3021, 0-2629-9153 ต่อ 3021,3024 
http://www.itfd.rmutp.ac.th                                            

 
 

 

http://www.rmutp.ac.th/
http://www.larts.rmutp.ac.th/
http://www.bus.rmutp.ac.th/
http://www.sci.rmutp.ac.th/
http://www.eng.rmutp.ac.th/
http://www.teched.rmutp.ac.th/
http://www.mct.rmutp.ac.th/
http://www.hec.rmutp.ac.th/
http://www.arch.rmutp.ac.th/
http://www.itfd.rmutp.ac.th/
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สถานทีเ่รียนของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 

 
 

พื้นที ่ คณะ/สาขาวชิา หลกัสูตร สถานทีเ่รียน 
 

สถานทีต่ดิต่อ 
 

 

 

 

 

 

 
พณชิยการ
พระนคร 

 

คณะศิลปศาสตร์ 
- การท่องเท่ียว 
- การโรงแรม 
- ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล 

 

     ศศ.บ. 
  

พณิชยการ 
พระนคร 

86  ถนนพิษณุโลก  เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ  10300 
โทร  0-2665-3555 ต่อ 1007 
http://www.larts.rmutp.ac.th 

คณะบริหารธุรกจิ 
- การตลาด 
- การจดัการ 
- การเงิน 
- ระบบสารสนเทศ  
- ภาษาองักฤษธุรกิจ 
- ธุรกิจระหวา่งประเทศ (ภาคภาษาองักฤษ) 
- การบญัชี     

 
   
 
      
    บธ.บ. 
 
      
     บช.บ. 

  
พณิชยการ 
พระนคร 

 
86  ถนนพิษณุโลก  เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ  10300 
โทร  0-2665-3555  
        ต่อ 2303, 2304 
http://www.bus.rmutp.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
พระนคร
เหนือ 

คณะอตุสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 
- เทคโนโลยเีส้ือผา้ 
- นวตักรรมและเทคโนโลยส่ิีงทอ 
- ออกแบบแฟชัน่และส่ิงทอ 
- ออกแบบผลิตภณัฑส่ิ์งทอ 

ทล.บ. 
พณิชยการ 
พระนคร 

517  ถนนนครสวรรค ์ แขวง
สวนจิตรลดา  เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ 10300 
โทร  0-2665-3555   
         0-2629-9153 ต่อ 3201 
http://www.itfd.rmutp.ac.th 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
- วศิวกรรมไฟฟ้า 
- วศิวกรรมเคร่ืองกล 
- วศิวกรรมอุตสาหการ 
- วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
- วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
- วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอตัโนมติั 

- วศิวกรรมโยธา 
- วศิวกรรมการบ ารุงรักษา 
- วศิวกรรมการผลิตเคร่ืองมือและแม่พิมพ ์
- วศิวกรรมการผลิตเคร่ืองประดบั 
- เทคโนโลยวิีศวกรรมนวตักรรมเพ่ือความย ัง่ยนื 

 

 
 
 
 
      วศ.บ. 
 
    
      

 
 

     อส.บ. 

 

  
พระนคร
เหนือ 

 
 
1381  ถนนพิบูลสงคราม  
แขวงวงศส์วา่ง  เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพฯ  10800 
โทร  0-2836-3000  
         ต่อ 4117, 4118 
http://www.eng.rmutp.ac.th 

http://www.larts.rmutp.ac.th/
http://www.bcc.rmutp.ac.th/
http://www.eng.rmutp.ac.th/
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พื้นที ่ คณะ/สาขาวชิา หลกัสูตร สถานทีเ่รียน 
 

สถานทีต่ดิต่อ 
 

 

 

 
พระนคร
เหนือ 

 

 

 

 

 
เทเวศร์ 

 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-     วทิยาการคอมพิวเตอร์ 
-    วทิยาการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
-    วสัดุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 
 
 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
- วศิวกรรมเคร่ืองกล 
- วศิวกรรมอุตสาหการ 
- วศิวกรรมไฟฟ้า 
- วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
- วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

      
     วท.บ.   
 
 
 
 
 
 
 
        
       ค.อ.บ. 
       อส.บ. 

 
พระนคร
เหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
เทเวศร์ 

 
1381  ถนนพิบูลสงคราม 
แขวงวงศส์วา่ง  เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพฯ  10800 
โทร  0-2836-3000  
         ต่อ 4156, 4159 
http://www.sci.rmutp.ac.th 
 
399  ถนนสามเสน   
แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ 10300 
โทร  0-2665-3777   
         ต่อ 7103 - 7104     
http://www.teched.rmutp.ac.
th 

คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 
-    เทคโนโลยกีารโทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียง 
- เทคโนโลยกีารโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 
- เทคโนโลยมีลัติมีเดีย 
หมายเหตุ   (เลือกสาขาวชิาใน ปี 2) 

 
      
        ทล.บ. เทเวศร์ 

399  ถนนสามเสน   
แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ 10300 
โทร  0-2665-3777  ต่อ 6834 
 http://www.mct.rmutp.ac.th    

 

 

 

 
โชติเวช 

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
- การออกแบบเคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ 
- อาหารและโภชนาการ 
- อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 
- การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 
- วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

     
 
      
     คศ.บ. 
 
     วท.บ. 
     ทล.บ. 

โชติเวช 

168  ถนนศรีอยธุยา   
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ 10300 
โทร  0-2665-3777  ต่อ 5235-6 
http://www.hec.rmutp.ac.th 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
- การออกแบบผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม 
- การออกแบบบรรจุภณัฑ ์
- สถาปัตยกรรม 

    

      ทล.บ. 

      สถ.บ. 

 

โชติเวช 
168  ถนนศรีอยธุยา   
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ 10300 
โทร  0-2665-3777  
        ต่อ 5002 
http://www.arch.rmutp.ac.th 

 
 

http://www.thewes.rmutp.ac.th/
http://www.thewes.rmutp.ac.th/
http://www.mct.rmutp.ac.th/
http://www.hec.rmutp.ac.th/
http://www.arch.rmutp.ac.th/
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การสอบคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี  ในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร          มี

ระบบการคดัเลือก  โดยสรุป ดงันี ้
 
 

  1.  วตัถุประสงค์และองค์ประกอบ 
 

 
1.1  วตัถุประสงค์  

1.1.1  เพื่อใหม้หาวทิยาลยั ไดผู้เ้รียนท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความถนดัตรงตามสาขาวชิาท่ีเรียน 
1.1.2  เพ่ือส่งเสริมใหก้ารเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี เป็นไปตามปรัชญา และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

 
1.2  องค์ประกอบ 

การพิจารณาคดัเลือกผูส้มคัรสอบจะพิจารณาจากองคป์ระกอบดงัตอ่ไปน้ี 
1.2.1   คะแนนรวมจากผลการสอบวชิาศึกษาทัว่ไป และวชิาชีพเฉพาะ 
            คะแนนจากผลการสอบสมัภาษณ์และผลการตรวจโรคและเอกซเรยโ์ดยมหาวทิยาลยัจะท าการ 
            สอบสัมภาษณ์ตรวจโรคและเอกซเรยเ์พื่อหาขอ้มูลประกอบการพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสม 
             เป็นขั้นสุดทา้ยก่อนรับเขา้ศึกษา  
1.2.3   การพิจารณาคดัเลือก  จะพจิารณาจากสาขาวชิาท่ีผูส้มคัรสอบเลือก  เป็นอนัดบั 1 

 

  

2.  วธีิการและขั้นตอนการเลือกสาขาวชิา 
 

 
ผูส้มคัรสอบสามารถเลือกสาขาวิชาท่ีสมคัรสอบไดสู้งสุด 2 อนัดับ โดยท่ีทุกอนัดบัตอ้งอยูใ่นกลุ่มสอบเดียวกนั 

โดยผูส้มคัรสอบจะตอ้งตรวจสอบคุณวฒิุการศึกษา, กลุ่มสอบและรหสัสาขาวิชาท่ีประสงคจ์ะเขา้ศึกษาตามท่ีก าหนดไว้
ก่อนการยืน่ใบสมคัร    

 
 
 
 

การสอบคดัเลือกเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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หลกัการเลือกอนัดับสาขาวชิาทีส่มัครสอบมีดังนี้ 

 

2.1 กรณีทีเ่ลือกได้เพยีง 1 อนัดบั ได้แก่ กรณีทีม่หาวทิยาลยั  เปิดรับสมคัรในสาขาวชิาทีเ่ปิดสอนเพยีงสาขาวชิา
เดยีวและเปิดสอนภาคปกต ิหรือภาคสมทบเพยีงอย่างเดยีว เช่น 
    

                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์ (4 ปี โดยการเทยีบโอน)  รับวุฒิการศึกษา ปวส.                        

รหัสสาขาวชิา สาขาวชิา กลุ่มสอบ 
30412 วศิวกรรมอุตสาหการ   ภาคปกติ 0412 

 
 
 

2.2  กรณีทีเ่ลือกได้ 2 อนัดบั มีดงัน้ี  
 

กรณีเลือกสาขาวชิาในคณะเดยีวกนัต้องเป็นสาขาวชิาทีม่กีลุ่มสอบเดยีวกนัดงันี ้            

         คณะบริหารธุรกจิ (4 ปี)  รับวุฒิการศึกษา  ปวช./ม.6  

รหัสสาขาวชิา สาขาวชิา กลุ่มสอบ 
30300 การบญัชี       ภาคปกติ                 0301 
30301 การจดัการ    ภาคปกติ            0301 
30303 การตลาด      ภาคปกติ                                        0301 

 
2.3 ผู้สมคัรสอบทีเ่ลือกอนัดบั 2  ผดิจากหลกัการทีม่หาวทิยาลยัก าหนดในข้อ 2.2 จะถือว่าการเลือกอนัดบั 2  

เป็นโมฆะ 
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ขั้นตอนการสมคัรสอบผ่านระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ (INTERNET)   

                   ตั้งแต่วันที ่ 7  พฤศจิกายน   2559   ถึง   วันที ่ 15  มนีาคม  2560 

1.1 ผูส้มคัรสอบสามารถดูรายละเอียดในระเบียบการสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรี  ปีการศึกษา  2560                             

จาก    http://www.rmutp.ac.th    เลือก “เมนูนกัศึกษา” เลือก “ระบบรับสมคัรนกัศึกษา”  หรือ        

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

1.2 ผูส้มคัรสอบพิมพข์อ้มูลรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการสมคัรสอบจาก  WebSite   ใหถู้กตอ้งครบถว้น 

1.3 ตรวจสอบขอ้มูลในการสมคัรสอบใหถู้กตอ้งก่อนท่ีจะยืนยนัการสมคัรสอบ (SUBMIT) 

1.4 พิมพใ์บยนืยนัการสมคัรสอบเพื่อน าไปช าระเงินท่ีธนาคารตามท่ีระบุไวใ้นใบสมคัรสอบของมหาวทิยาลยั 

1.5 ธนาคารรับช าระเงินจากผู้สมคัรสอบเป็นค่าสมคัรสอบ  จ านวน 300 บาท กบัค่าธรรมเนียมธนาคาร      

        จ านวน   15  บาท   รวมเป็นเงิน  315  บาท  

      (สามารถดาวน์โหลดระเบียบการได้ที ่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ) 

1.6  ผูส้มคัรสอบตรวจสอบสถานะการสมคัรสอบเพ่ือยนืยนัหลงัการช าระเงินผา่นธนาคาร ไม่เกิน 2 สปัดาห์ 

 และพิมพบ์ตัรประจ าตวัผูเ้ขา้สอบท่ีแจง้รายละเอียดวนัเวลาและสถานท่ีสอบในวนัท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

1.7 ผูส้มคัรสอบเก็บหลกัฐานการช าระเงินผา่นธนาคารและบตัรประจ าตวัผูเ้ขา้สอบไวเ้ป็นหลกัฐานส าหรับเขา้หอ้ง

สอบในวนัสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

1.  การสมัครสอบคดัเลือก 

  สมัครสอบผ่านระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ (INTERNET) 

http://www.rmutp.ac.th/
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4.   บตัรประจ าตวัสอบสูญหาย/ช ารุด 

 

2.1    มหาวทิยาลยั จะจดัส่งบตัรประจ าตวัผูส้มคัรสอบ พร้อมระบุสถานท่ีสอบ หอ้งสอบ และรหสัประจ าตวัสอบให ้            

                         กรณีมกีารเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขเท่านั้น  ตั้งแต่วนัที ่20 มนีาคม 2560  เป็นตน้ไป 

 

 

 

2.2 หากผู้สมคัรสอบไม่ได้รับบัตรประจ าตวัสอบหรือบัตรแจ้งสถานทีส่อบ (กรณีมกีารเปลีย่นแปลง/แก้ไข) ให้ปฏิบัต ิดงันี ้

 ใหรี้บติดต่อ  กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 -2665-3777 ต่อ 6409, 6305-6309 
 

 

 

 

 

3.1 ให้ผู้สมคัรสอบ น าบตัรประจ าตวัสอบท่ีมหาวทิยาลยัออกให ้ซ่ึงระบุสถานท่ีสอบ หอ้งสอบ และรหสัประจ าตวัสอบ น าติดตวั

มาแสดงในวนัสอบดว้ย 

3.2 ผู้สมคัรสอบต้องน าบัตรประจ าตวัประชาชนแสดงให้กรรมการก ากบัห้องสอบพร้อมบัตรประจ าตวัสอบในวนัสอบคดัเลือก  

 

  

  

ให้ผู้สมัครสอบรีบด าเนินการ ดังนี้ 

4.1  ผูส้มคัรสอบจะตอ้งแจง้ความท่ีสถานีต ารวจ เร่ืองบตัรประจ าตวัสอบสูญหายหรือช ารุด 

4.2 น าใบแจง้ความพร้อมทั้งรูปถ่ายท่ีเป็นรูปเดียวกนักบัท่ีใชใ้นใบสมคัรสอบ จ านวน 1 รูป และปฏิบติั ดงัน้ี 

 ใหผู้ส้มคัรสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

รีบติดต่อ   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ช้ัน 4  (ตกึลฟิต์แก้ว) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  หรือทางโทรศัพท์   0 -2665-3777 ต่อ 6409, 6305-6309 

 ติดต่อกรรมการกลางประจ าสนามสอบในวนัท่ีมีการสอบ 

 

 

 

3.  หลกัฐานที่ใช้ในวนัสอบคดัเลือก 

2.   การจดัส่งเอกสารให้ผู้สมัครสอบ (กรณมีกีารเปลีย่นแปลงและแก้ไข) 

ผู้สมัครสอบควรพักอาศัยตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัครสอบ หรือทีอ่ยู่ใน 
ใบสมัครสอบ เพ่ือประโยชน์ในการรับเอกสารหรือข่าวสารต่าง ๆ จากมหาวิทยาลยั 
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หากมหาวิทยาลยัตรวจพบวา่มีการปลอมแปลงหลกัฐาน 

การสมคัรสอบ จะถือวา่การสมคัรสอบเป็นโมฆะ 
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ตารางรายละเอยีดค่าใช้จ่ายในการขึน้ทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 
ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาค ดังนี ้

คณะ หลกัสูตร ภาคปกต ิ ภาคสมทบ 
1. ศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบณัฑิต 

   
12,000 

    
22,000 

 
2.    วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี วทิยาศาสตรบณัฑิต 

  
13,000 

   
23,000 

3.    บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบณัฑิต 
บญัชีบณัฑิต 

บริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาวชิาระบบสารสนเทศ) 
บริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ) 

บริหารธุรกิจบณัฑิต (น.ศ.โครงการเซ็นทรัลฯ)   

12,000 
13,000 
13,000  

-  
- 

22,000 
23,000 
23,000 
27,000 
14,000 

4.  4.   วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 

วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (น.ศ.โครงการเซ็นทรัลฯ) 

15,000 
13,000 

- 

25,000 
23,000 
18,000 

5.  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต 
อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 

13,000 23,000 

6. อุตสาหกรรมส่ิงทอและ 
      ออกแบบแฟชัน่ 

เทคโนโลยบีณัฑิต 13,000 23,000 
 

7. เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตรบณัฑิต 
วทิยาศาสตรบณัฑิต 

 
13,000 

 
23,000 

8.  8.   เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน เทคโนโลยบีณัฑิต 13,000 23,000 
 

9. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และการออกแบบ 

เทคโนโลยบีณัฑิต 
สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 

13,000 23,000 

 
 
 

 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการขึน้และลงทะเบียนเรียน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 


