
 ก ำหนดกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร

รับสมัคร  เว็บไซต์ www.rmutp.ac.th 

และช ำระเงินผ่ำนธนำคำรและเคำน์เตอร์เซอร์วิส

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์  เว็บไซต์ www.rmutp.ac.th 25 กุมภำพันธ์ 2564

สอบสัมภำษณ์  ต้ังแต่เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป 

- สอบสัมภำษณ์ผ่ำนทำง Line Call , Google meet / สัมภำษณ์ผ่ำนทำงโทรศัพท์

        ***ขอให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสำรให้เจ้ำหน้ำท่ีแต่ละคณะ (รำยละเอียดท้ำยปฏิทิน)***

- คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม

- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์

- คณะเทคโนโลยีส่ือสำรมวลชน

- คณะบริหำรธุรกิจ

- คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

- คณะวิศวกรรมศำสตร์

- คณะศิลปศำสตร์

- คณะอุตสำหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน

- คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ

ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์/ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 

ผ่ำนเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th 

รำยงำนตัวผ่ำนเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th  และช ำระเงินตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด  3 - 5 มีนำคม 2564

รำยงำนตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษำใหม่ ณ ศูนย์เทเวศน์ D-Hall 5 มีนำคม 2564

ปฐมนิเทศ จะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง

ตรวจโรคและเอกซเรย์ จะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง

กำรทดสอบภำษำอังกฤษ จะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง

เปิดภำคกำรศึกษำท่ี 1/2564 21 มิ.ย. 2564

  หมำยเหตุ :- ปฏิทินอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

**'หำกสำขำวิชำใดมีผู้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษำ ต่ ำกว่ำ 15 คน 

มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปิดกำรเรียนกำรสอนหรือเลือกเรียนในสำขำวิชำท่ีมีคุณวุฒิตรงกับสำขำท่ีใกล้เคียง**

ปฏิทินกำรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี (รับตรง รอบท่ี 1)
ส ำหรับผู้สมัครท่ีใช้วุฒิกำรศึกษำ ปวช. - ปวส. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564

3 พฤศจิกำยน 2563 - 23 กุมภำพันธ์ 2564

27 กุมภำพันธ์ 2564

3 มีนำคม 2564



        *** ขอให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่แต่ละคณะ (รายละเอียดดังนี้) *** 

รอบรับตรง รอบที่ 1 

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 
ต้ังแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้สมัครส่งไฟล์ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : Thitipun.b@rmutp.ac.th  
ต้ังแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : piyasak.r@rmutp.ac.th 
ต้ังแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะบริหารธุรกิจ ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : boonriem.t@rmutp.ac.th 
ต้ังแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สมคัรส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : suphanun.p@rmutp.ac.th  
ต้ังแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผูสมัครสงไฟล ใบ ปพ.1 เปนรูปแบบ PDF  

ที่ E-mail : ard.eng@rmutp.ac.th 

ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 กอนเวลา 12.00 น. 

คณะศิลปศาสตร์ ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : wipapan.l@rmutp.ac.th 
ต้ังแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที่ E-mail : sawitree.k@rmutp.ac.th 
ต้ังแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบ ผู้สมัครส่งไฟล์ ใบ ปพ.1 เป็นรูปแบบ PDF  
ที ่E-mail : sethanun.s@rmutp.ac.th 
ต้ังแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 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
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ระบบรับสมัคร ติดตอสอบถาม 

การรับสมัครนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2564 

รอบรับตรง (สำหรับผูสมคัรใชวุฒิ ปวช/ปวส.) 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

รหัส

สาขา 
สาขาท่ีเปดรับ 

จำนวน

รับ 

คาบำรุง

การศึกษา 

GPAX 

(4 – 5 ภาคเรียน) 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 4 ป 

30501 เครื่องกล (ภาคปกติ) 15 13,000 - 

30502 อุตสาหการ (ภาคปกต)ิ 15 13,000 - 

30503 คอมพิวเตอร (ภาคปกติ) 15 13,000 - 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 2 ป ตอเนื่อง 

30506 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ) 15 13,000 - 

30514 วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคสมทบ)  15 23,000  

30507 วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกต)ิ  15 13,000 - 

30520 วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคสมทบ)  15 23,000  

30508 วิศวกรรมไฟฟา-วิศวกรรมไฟฟากำลัง (ภาคปกต)ิ  15 13,000 - 

30510 วิศวกรรมไฟฟา-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (ภาคปกต)ิ  15 13,000 - 

 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

 

 

 

 

 

30501 

30502 

 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา ดังน้ี 

ชางยนต                      ชางกลโรงงาน               ชางเช่ือมโลหะ                        ชางไฟฟากำลัง   

ชางอิเล็กทรอนิกส          ชางกอสราง                  ชางเครื่องเรือนและตกแตงภายใน  สถาปตยกรรม       

สำรวจ                        ชางเขียนแบบเครื่องกล    ชางซอมบำรงุ                          ชางพิมพ       

ชางข้ึนรูปพลาสติก         เทคนิคแวนตาและเลนส    ชางตอเรือ                             โทรคมนาคม   

โยธา                          อุตสาหกรรมยาง            เมคคาทรอนิกส                       เทคนิคคอมพิวเตอร      

อุตสาหกรรมฟอกหนัง      ชางเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ หรือเทียบเทา หรือ 

3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 

4. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 3 และขอ 4 ดังน้ี 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ท่ีเก่ียวของทางดานเครื่องกลหรือยานยนต โดยการเทียบโอนผลการเรียน 

 

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


 

ระบบรับสมัคร ติดตอสอบถาม 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

รหัสสาขา รายละเอียด 

 

 

 

30503 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 

3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 

4. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 3 และขอ 4  ดังน้ี 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยการเทียบโอนผลการเรียน  

 

 

30506 

30514 

 

 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา ดังน้ี 

ชางยนต                               ชางเครื่องจักรกลหนัก       ชางเทคนิคยานยนต  

ชางเครื่องจักรกลการเกษตร        ชางกลเรือ                     ชางเทคโนโลยีการผลิต  

ชางทอและประสาน                  ชางเช่ือมและโลหะแผน    ชางเขียนแบบเครื่องกล    

ชางผลิตเครื่องมือและแมพิมพ      ชางเครื่องมือกล             ชางเทคนิคการผลิต         

ชางเทคนิคอุตสาหกรรม             ชางออกแบบการผลิต       ชางโลหะวิทยา หรือเทียบเทา   

 

 

30507 

30520 

 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา ดังน้ี  

ชางกลโรงงาน                     ชางโลหะ                 ชางยนต      

ชางเทคโนโลยีการผลิต           ชางทอและประสาน    ชางกลเรือ     

ชางเช่ือม                           ชางโลหะแผน           ชางเขียนแบบเครื่องกล    

ชางผลิตเครื่องมือและแมพิมพ  ชางเครื่องมือกล         ชางเทคนิคการผลิต 

ชางเทคนิคอุตสาหกรรม          ชางออกแบบการผลิต ชางโลหะวิทยา หรือเทียบเทา 

 

30508 

30510 

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 

2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

รายละเอียดท่ีเปดรับตามขอ 1 และขอ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ดังน้ี 

สาขาวิชาไฟฟากำลัง  อิเล็กทรอนิกส  ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หรือเทียบเทา 

 

  

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

	รับตรง ปวช-ปวส.ปี64  (1)



