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กําหนดการ วัน/เดือน/ปี 

รับสมัคร    ทางเว็บไซต์ท่ี 
  http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 
หรือ http://www.rmutp.ac.th  
      เลือกระดับการศึกษาท่ีสนใจเข้าศึกษาเพื่อดูรายละเอียด สนใจ 
คลิกท่ี สมัครเรียน เพ่ือลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ

 
2 พฤศจิกายน 2558 – 22 กุมภาพันธ์ 2559 

พิมพ์บัตรประจําตัวผู้สมัครสอบ (กรณีมีการแก้ไข) 25 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป 

การสอบคัดเลือก (หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี) ดังนี้
1. คณะศิลปศาสตร์ 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. คณะบริหารธุรกิจ 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
6. คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและการออกแบบแฟชั่น 
7. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
8. คณะเทคโนโลยืส่ือสารมวลชน 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

 
 
 
 

12  มีนาคม  2559 

การสอบคัดเลือก ดังนี้
(หลักสูตร 4 ปี โดยการเทียบโอน และหลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง) 

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. คณะบริหารธุรกิจ 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 
 
 

13  มีนาคม  2559 

ประกาศผลสอบข้อเขียน 23  มีนาคม  2559 
สอบสัมภาษณ์   27  มีนาคม  2559 
ประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย   5  เมษายน  2559 
ผู้ผ่านการคัดเลือกบันทึกการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์และ
พิมพ์ใบลงทะเบียนเรียนนําไปชําระเงินท่ีธนาคาร 5 – 18 เมษายน  2559 

ขึ้นทะเบียนและตรวจเอกสารนักศึกษาใหม่ 20 - 21 เมษายน  2559 
ตรวจโรคและเอกซเรย์ 25 – 27 กรกฎาคม 2559 
ปฐมนิเทศ 28 – 29 กรกฎาคม 2559
เปิดภาคการศึกษา 1/2559 8  สิงหาคม  2559 

หมายเหตุ   ปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความหมาะสม 
สอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.0 2282 9009, 0 2665 3777 ต่อ 6305-9,6409  

ปฏิทินการสอบคดัเลือกเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2559 

Maggie
Highlight

Maggie
Highlight

Maggie
Highlight

Maggie
Highlight
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1.  การประกาศผลสอบขอ้เขียน ใหผู้ส้มคัรดูผลการสอบขอ้เขียนไดท่ี้สนามสอบ 

ของแต่ละคณะ หรือ http://www.rmutp.ac.th หรือ http://admis.rmutp.ac.th    

 2.  การสอบสมัภาษณ์ ใหผู้ส้อบผา่นขอ้เขียนดูรายละเอียด วนั/เวลา สถานท่ีจาก

ทา้ยประกาศผลสอบขอ้เขียนเพ่ือปฏิบติัตามใหถู้กตอ้ง 

3.   การข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการตรวจสุขภาพ     ให้

ผูส้อบผา่นการคดัเลือกทุกคนดูรายละเอียดทา้ยประกาศผลการสอบคดัเลือก    

       และปฏิบติัใหถู้กตอ้งในวนัเวลาท่ีกาํหนดอยา่งเคร่งครัด 

4.   การปฐมนิเทศ  ใหผู้ส้อบผา่นการคดัเลือกทุกคนดูรายละเอียดของ 

      วนั/เวลา สถานท่ีจากทา้ยประกาศผลการสอบคดัเลือก 

   

                                            บริการตรวจผลการสอบคดัเลือกเข้าศึกษาต่อ 

                                            มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

                                          ประจําปีการศึกษา  2559 

                                                                                                 ผ่านระบบโทรศัพท์อตัโนมัติ 

 
(อตัราเดียวทัว่ประเทศ นาทีละ 6 บาทเท่านั้น) 

                                                   ขั้นตอนการตรวจผลสอบ  

   1.      กดหมายเลข 1900 – 888 –545 (ไม่ตอ้งกดรหสัทางไกล ) 

2. ทาํตามขั้นตอนเสียงตอบรับในระบบ 

** สามารถใช้ได้ทั้งโทรศัพท์บ้านและมือถือทุกระบบ ** 

บริการรับข้อมูลผลสอบผ่านระบบ  SSMMSS 

หากคุณเป็นผูห้น่ึงท่ีใชโ้ทรศพัทมื์อถือ คุณกส็ามารถรับผลการสอบ 

คดัเลือกไดอ้ยา่งรวดเร็ว แม่นยาํ ผา่นระบบ  SSMMSS 

        เข้าเมนู Write Message  

        พมิพ์คาํว่า RMVU เว้นวรรคแล้วตามด้วย  รหัสประจําตวัสอบ 

        กด Send เพ่ือส่งข้อความไปที ่ 4847821 

        ระบบจะส่งข้อความยืนยนัการสมคัรใช้บริการไปยงัท่านและระบบจะส่งผลการสอบถึงท่าน 

        ตามกาํหนดของมหาวทิยาลยั  

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 

คณะ 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 

- ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 

 

     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 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- วทิยาการคอมพิวเตอร์ 

   -           วทิยาการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 

   -            วสัดุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 

       

      วท.บ.      
  

พระนคร

เหนือ 

1381  ถนนพิบูลสงคราม 

แขวงวงศส์วา่ง  เขตบางซ่ือ 

กรุงเทพฯ  10800 

โทร  0-2836-3000  

         ต่อ 4156, 4159 

http://www.sci.rmutp.ac.th 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

- วศิวกรรมไฟฟ้า 

- วศิวกรรมเคร่ืองกล 

- วศิวกรรมอุตสาหการ 

- วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

- วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

- วศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

- วศิวกรรมโยธา 

- วศิวกรรมการบาํรุงรักษา 

- วศิวกรรมการผลิตเคร่ืองมือและแม่พิมพ ์

- เทคโนโลยแีม่พิมพเ์คร่ืองประดบั 

 

 

 

 

 

      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.sci.rmutp.ac.th/
http://www.eng.rmutp.ac.th/
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ศูนย์ คณะ/สาขาวชิา หลกัสูตร สถานทีเ่รียน 

 

สถานทีต่ดิต่อ 

 

 

 

 

 

 

เทเวศร์ 

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

- วศิวกรรมเคร่ืองกล 

- วศิวกรรมอุตสาหการ 

- วศิวกรรมไฟฟ้า 

- วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

- วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

      

 

        

       ค.อ.บ. 

       อส.บ. 

เทเวศร์ 

 

399  ถนนสามเสน   

แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  

กรุงเทพฯ 10300 

โทร  0-2665-3777   

         ต่อ 7103 - 7104     

http://www.teched.rmutp.ac.th 

คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 

-    เทคโนโลยกีารโทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียง 

- เทคโนโลยกีารโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

- เทคโนโลยมีลัติมีเดีย 

หมายเหต ุ  (เลือกสาขาวชิาใน ปี 2) 

 

      

        ทล.บ. เทเวศร์ 

399  ถนนสามเสน   

แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  

กรุงเทพฯ 10300 

โทร  0-2665-3777  ต่อ 6834 

 http://www.mct.rmutp.ac.th    

 

 

ชุมพรเขตร 

อุดมศักดิ์ 

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 

- เทคโนโลยเีส้ือผา้ 

- เทคโนโลยเีคมีส่ิงทอ 

- ออกแบบแฟชัน่และส่ิงทอ 

- ออกแบบผลิตภณัฑส่ิ์งทอ 

     

     

 

      ทล.บ. 

 

ชุมพรเขตร

อุดมศกัด์ิ 

517  ถนนนครสวรรค ์ แขวง

สวนจิตรลดา  เขตดุสิต  

กรุงเทพฯ 10300 

โทร  0-2665-3555   

         0-2629-9153 ต่อ 3201 

http://www.itfd.rmutp.ac.th 

 

 

 

 

โชติเวช 

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 

- ออกแบบแฟชัน่ผา้และเคร่ืองแต่งกาย 

- อาหารและโภชนาการ 

- อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 

- การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 

- วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

- เทคโนโลยกีารจดัการสินคา้แฟชัน่ 

     

 

       

     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 

- การออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

- 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.mct.rmutp.ac.th/
http://www.itfd.rmutp.ac.th/
http://www.hec.rmutp.ac.th/
http://www.arch.rmutp.ac.th/


                                                                                                                                               ระเบียบการสอบคดัเลือกปีการศึกษา 2559 

    
7   

 

 

 

 

 

การสอบคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี  ในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร          

 มรีะบบการคดัเลือก  โดยสรุป ดงันี ้

 
 

  1.  วตัถุประสงค์และองค์ประกอบ 

 

 

1.1  วตัถุประสงค์  

1.1.1  เพ่ือใหม้หาวทิยาลยั ไดผู้เ้รียนท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความถนดัตรงตามสาขาวชิาท่ีเรียน 

1.1.2  เพ่ือส่งเสริมใหก้ารเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี เป็นไปตามปรัชญา และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

 

1.2  องค์ประกอบ 

การพิจารณาคดัเลือกผูส้มคัรสอบจะพิจารณาจากองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

1.2.1   คะแนนรวมจากผลการสอบวชิาศึกษาทัว่ไป และวชิาชีพเฉพาะ 

            คะแนนจากผลการสอบสมัภาษณ์และผลการตรวจโรคและเอกซเรยโ์ดยมหาวทิยาลยัจะทาํการ 

            สอบสัมภาษณ์ตรวจโรคและเอกซเรยเ์พ่ือหาขอ้มูลประกอบการพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสม 

             เป็นขั้นสุดทา้ยก่อนรับเขา้ศึกษา  

1.2.3   การพิจารณาคดัเลือก  จะพิจารณาจากสาขาวชิาท่ีผูส้มคัรสอบเลือก  เป็นอนัดบั 1 

 

  

2.  วธีิการและข้ันตอนการเลือกสาขาวชิา 
 

 

ผูส้มคัรสอบสามารถเลือกสาขาวชิาท่ีสมคัรสอบไดสู้งสุด 2 อนัดบั โดยท่ีทุกอนัดบัตอ้งอยูใ่นกลุ่มสอบเดียวกนั 

โดยผูส้มคัรสอบจะตอ้งตรวจสอบคุณวฒิุการศึกษา, กลุ่มสอบและรหัสสาขาวิชาท่ีประสงคจ์ะเขา้ศึกษาตามท่ีกาํหนดไว้

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  ผดิจากหลกัการทีม่หาวทิยาลยักาํหนดในข้อ 2.2 จะถือว่าการเลือกอนัดบั 2  

เป็นโมฆะ 
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ขั้นตอนการสมคัรสอบผ่านระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ (INTERNET)   

                   ตั้งแต่วันที ่ 2  พฤศจิกายน   2558   ถึง   วันที ่ 31  มกราคม  2559 

1.1 ผูส้มคัรสอบสามารถดูรายละเอียดในระเบียบการสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรี  ปีการศึกษา  2559                             

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

               http://admis.rmutp.ac.th  หรือ        

1.2 ผูส้มคัรสอบพิมพข์อ้มูลรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการสมคัรสอบจาก  WebSite   ใหถู้กตอ้งครบถว้น 

1.3 ตรวจสอบขอ้มูลในการสมคัรสอบใหถู้กตอ้งก่อนท่ีจะยืนยนัการสมคัรสอบ (SUBMIT) 

1.4 พิมพใ์บยนืยนัการสมคัรสอบเพ่ือนาํไปชาํระเงินท่ีธนาคารตามท่ีระบุไวใ้นใบสมคัรสอบของมหาวทิยาลยั 

1.5 ธนาคารรับชาํระเงินจากผู้สมคัรสอบเป็นค่าสมคัรสอบ  จาํนวน 300 บาท กบัค่าธรรมเนียมธนาคาร      

        จํานวน   15  บาท   รวมเป็นเงิน  315  บาท  

                 (สามารถดาวน์โหลดระเบียบการได้ที ่ http://admis.rmutp.ac.th ) 

1.6  ผูส้มคัรสอบตรวจสอบสถานะการสมคัรสอบเพ่ือยนืยนัหลงัการชาํระเงินผา่นธนาคาร ไม่เกิน 2 สปัดาห์ 

 และพิมพบ์ตัรประจาํตวัผูเ้ขา้สอบท่ีแจง้รายละเอียดวนัเวลาและสถานท่ีสอบ 

1.7 ผูส้มคัรสอบเก็บหลกัฐานการชาํระเงินผา่นธนาคารและบตัรประจาํตวัผูเ้ขา้สอบไวเ้ป็นหลกัฐานสาํหรับเขา้หอ้ง

สอบในวนัสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

1.  การสมัครสอบคดัเลือก 

  สมัครสอบผ่านระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ (INTERNET) 

http://www.rmutp.ac.th/
http://www.rmutp.ac.th/
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4.   บตัรประจาํตวัสอบสูญหาย/ชํารุด 

 

2.1    มหาวทิยาลยั จะจดัส่งบตัรประจาํตวัผูส้มคัรสอบ พร้อมระบุสถานท่ีสอบ หอ้งสอบ และรหสัประจาํตวัสอบให ้            

                         กรณีมกีารเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขเท่านั้น  ตั้งแต่วนัที ่10 กมุภาพนัธ์ 2559  เป็นตน้ไป 

 

 

 

2.2 หากผู้สมคัรสอบไม่ได้รับบัตรประจาํตวัสอบหรือบัตรแจ้งสถานทีส่อบ (กรณีมกีารเปลีย่นแปลง/แก้ไข) ให้ปฏิบัต ิดงันี ้

• ใหรี้บติดต่อ  กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

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

 

 

 

 

 

3.1 ให้ผู้สมคัรสอบ นาํบตัรประจาํตวัสอบท่ีมหาวทิยาลยัออกให ้ซ่ึงระบุสถานท่ีสอบ หอ้งสอบ และรหสัประจาํตวัสอบ นาํติด  

ตวัมาแสดงในวนัสอบดว้ย 

 3.2  ผู้สมคัรสอบต้องนําบัตรประจาํตวัประชาชนแสดงให้กรรมการกาํกบัห้องสอบพร้อมบัตรประจาํตวัสอบในวนัสอบคดัเลือก  

  

  

ให้ผู้สมัครสอบรีบดําเนินการ ดังนี ้

4.1  ผูส้มคัรสอบจะตอ้งแจง้ความท่ีสถานีตาํรวจ เร่ืองบตัรประจาํตวัสอบสูญหายหรือชาํรุด 

4.2 นาํใบแจง้ความพร้อมทั้งรูปถ่ายท่ีเป็นรูปเดียวกนักบัท่ีใชใ้นใบสมคัรสอบ จาํนวน 1 รูป และปฏิบติั ดงัน้ี 

• ใหผู้ส้มคัรสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

รีบติดต่อ   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ช้ัน 4  (ตกึลฟิต์แก้ว) 

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

• ติดต่อกรรมการกลางประจาํสนามสอบในวนัท่ีมีการสอบ 

 

 

 

 

3.  หลกัฐานที่ใช้ในวนัสอบคดัเลือก 

2.   การจดัส่งเอกสารให้ผู้สมัครสอบ (กรณมีกีารเปลีย่นแปลงและแก้ไข) 

ผู้สมัครสอบควรพักอาศัยตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัครสอบ หรือทีอ่ยู่ใน 

ใบสมัครสอบ เพ่ือประโยชน์ในการรับเอกสารหรือข่าวสารต่าง ๆ จากมหาวิทยาลยั 



                                                                                                                                               ระเบียบการสอบคดัเลือกปีการศึกษา 2559 

    
11   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากมหาวิทยาลยัตรวจพบวา่มีการปลอมแปลงหลกัฐาน 

การสมคัรสอบ จะถือวา่การสมคัรสอบเป็นโมฆะ 
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ตารางรายละเอยีดค่าใช้จ่ายในการขึน้ทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 

ค่าบํารุงการศึกษา 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.   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 

เทคโนโลยบีณัฑิต 

 

13,000 

 

23,000 

  8.   เทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน เทคโนโลยบีณัฑิต 13,000 23,000 

 

9. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

และการออกแบบ 

เทคโนโลยบีณัฑิต 

สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 

13,000 23,000 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการขึน้และลงทะเบียนเรียน 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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คณะ / สาขาวชิา / คุณวุฒทิี่รับเข้าศึกษา 

ตารางสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  คณะวศิวกรรมศาสตร์  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากสาขาวชิาใดมีผู้ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษารวมแล้วตํ่ากว่า 25 คน 

 มหาวทิยาลัยขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวชิาน้ัน 

จํานวนรับทีป่รากฏในระเบียบการฯ  

อาจมีการเพิม่หรือลดตามแต่มหาวทิยาลัยจะเห็นสมควร 
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แผนทีค่ณะวศิวกรรมศาสตร์ 
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รายละเอยีดการรับเข้าศึกษา  หลกัสูตร  4  ปี 
 

ตารางจํานวนที่รับเข้าศึกษา 

ที่ รหัสสาขาวชิา สาขาวชิา ภาค จํานวนรับ กลุ่มสอบ 

1 30401 วศิวกรรมเคร่ืองกล ปกติ 25 0401 

2 30402 วศิวกรรมอุตสาหการ ปกติ 25 0401 

3 30403 วศิวกรรมไฟฟ้า ปกติ 25 0401 

4 30404 วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปกติ 25 0401 

5 30405 วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ปกติ 25 0401 

6 30406 วศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ปกติ 15 0401 

7 30407 วศิวกรรมโยธา ปกติ 15 0401 

8 30408 เทคโนโลยแีม่พิมพเ์คร่ืองประดบั ปกติ 20 0401 

9 30409 วศิวกรรมการผลิตเคร่ืองมือและแม่พิมพ ์ ปกติ 25 0401 

10 30431 วศิวกรรมไฟฟ้า สมทบ 20 0401 

11 30432 วศิวกรรมเคร่ืองกล สมทบ 20 0401 

12 30433 วศิวกรรมอุตสาหการ สมทบ 20 0401 

13 30436 วศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สมทบ 20 0401 

14 30437 วศิวกรรมโยธา สมทบ 20 0401 

15  30438 วศิวกรรมการบาํรุงรักษา สมทบ 20  0401 
 

 ตารางวุฒิการศึกษาทีรั่บเข้าศึกษา 
 

รหัสสาขาวชิา หลกัสูตร/ สาขาวชิา วุฒิการศึกษาที่รับเข้าศึกษาต่อ 

 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี )  

 

 

ปวช.  ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวชิา

หรือ เทียบเท่า  

ม.6  วทิย ์ -  คณิต 

 

 

 

30401, 30432 วศิวกรรมเคร่ืองกล 

30402, 30433 วศิวกรรมอุตสาหการ 

30403, 30431 วศิวกรรมไฟฟ้า 

30404 วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

30405 วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

30406, 30436 วศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

30407, 30437 วศิวกรรมโยธา 

30409 วศิวกรรมการผลิตเคร่ืองมือและแม่พิมพ ์

 30438 วศิวกรรมการบาํรุงรักษา 

 

       30408 

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี ) 

เทคโนโลยแีม่พิมพเ์คร่ืองประดบั 

 

ปวช. ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 

ม.6 ทุกแผนการเรียน     
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ตารางสอบคดัเลือก  กลุ่มสอบ  0401 

 

วนัสอบ เวลาสอบ คะแนนเตม็ รหัสวชิา วชิาทีส่อบคดัเลือก 

27 กมุภาพนัธ์ 2559 

09.00 – 10.30  น. 100 020111 คณิตศาสตร์ 1 

10.35 – 12.05  น. 100 010101 ภาษาองักฤษ – ภาษาไทย – สงัคม  1 

13.00 – 14.30  น. 100 020101 วทิยาศาสตร์  1 

14.35 – 16.05  น. 100 040108 วชิาชีพเฉพาะ 1 

หมายเหตุ    ภาคสมทบเรียนวนัจนัทร์ – วนัศุกร์  เร่ิมเรียนเวลา  13.00  น. 

 
 

ตารางกลุ่มสอบ 
 

กลุ่มสอบ สาขาวชิา รหัสวชิาชีพเฉพาะ 1  

 

 

 

0401 

 

 

วศิวกรรมเคร่ืองกล  

 

 

040108 

วศิวกรรมอุตสาหการ 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

วศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

 วศิวกรรมการบาํรุงรักษา  

 วศิวกรรมโยธา  

 เทคโนโลยแีม่พิมพเ์คร่ืองประดบั  

 วศิวกรรมการผลิตเคร่ืองมือและแม่พิมพ ์                                                                                                                         
 

 

  ผู้เข้าสอบมาสายเกินกว่า 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
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รายละเอยีดวชิาสอบคดัเลือก 
 

รหัสวชิา/ช่ือวชิา รายละเอยีดวชิาสอบคัดเลือก 

020111  คณิตศาสตร์ 1 

เซต  ความสมัพนัธ์  ฟังกช์นั  ระบบจาํนวน  เลขยกกาํลงั จาํนวนเชิงซอ้น  การแกส้มการ

และอสมการ  การแปรผนั ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้  สถิติเบ้ืองตน้  วธีิเรียงสบัเปล่ียน   

วธีิจดัหมู่  ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ ทฤษฎีบททวนิาม ฟังกช์นัชนิดต่าง ๆ  

เรขาคณิตวเิคราะห์เบ้ืองตน้  ลิมิตและความต่อเน่ือง  อนุพนัธ์และอินทิเกรตของ

ฟังกช์นัพีชคณิต  (ห้ามใช้เคร่ืองคดิเลขและไม้บรรทดัทีม่สูีตรคณิตศาสตร์) 

010101  ภาษาองักฤษ 

ภาษาไทย 

สงัคม 1 

ภาษาองักฤษ  

   1. Structure (โครงสร้างภาษา)      40 % 

                       - Grammar  (ไวยากรณ์)  

                       - Vocabulary (คาํศพัท)์ 

  2. Conversation (บทสนทนา)        30 % 

  3. Reading Comprehension (เน้ือหาการอ่าน)    30 % 

ภาษาไทย  หลกัการสะกดการันต ์(การเขียนคาํ)  การอ่านคาํ  การใชโ้วหารและ

สาํนวนต่าง ๆ    การเขียนแบบต่าง ๆ  (การเขียนโครงการ การเขียนรายงานทาง 

วชิาการ ฯลฯ) การยอ่ความ การอ่านเพ่ือวเิคราะห์ความ และหาสาระสาํคญั   

ความรู้เร่ืองการพดูในท่ีประชุมชน 

สังคม    ภูมิศาสตร์ไทย  และภูมิศาสตร์สากล  ประวติัศาสตร์ไทยและสากล  สงัคม

วทิยาเบ้ืองตน้  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐกิจ วฒันธรรม  ประเพณี  ค่านิยมของ

สงัคมไทย  การเมืองการปกครองของไทย  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมายของไทย  

เหตุการณ์ปัจจุบนัของไทยและสากล 

020101  วทิยาศาสตร์ 1 

กลศาสตร์ (สถิตยศ์าสตร์และพลศาสตร์)  ความร้อน อุณหพลศาสตร์  คล่ืน  แสง  

เสียง  แม่เหลก็ไฟฟ้า ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีหม่ ๆ  สสาร  

ธาตุ  สารประกอบ สารละลาย คอลอยด ์ ปฏิกิริยาเคมี  กรด-เบส-เกลือ  สารอินทรีย ์ 

แร่  เช้ือเพลิง 

040108   วชิาชีพเฉพาะ 1 

 

คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ คณิตศาสตร์วศิวกรรม วทิยาศาสตร์วศิวกรรม เคมีอุตสาหกรรม

วสัดุวศิวกรรมและพ้ืนฐานทางวศิวกรรม 

 

หมายเหตุ   ห้ามใช้เคร่ืองคํานวณและไม้บรรทดัทีม่ีสูตรทุกชนิด 



                                                                                                                                               ระเบียบการสอบคดัเลือกปีการศึกษา 2559 

    
38   

รายละเอยีดการรับเข้าศึกษาหลกัสูตร  4 ปี  โดยการเทยีบโอน 
 

ตารางจํานวนที่รับเข้าศึกษา 

ที่ รหัสสาขาวชิา สาขาวชิา ภาค จํานวนรับ กลุ่มสอบ 

1 30412 วศิวกรรมอุตสาหการ ปกติ 20 0412 

2 30445 วศิวกรรมอุตสาหการ สมทบ 15 0412 

3 30442 วศิวกรรมไฟฟ้า สมทบ 15 0413 

4 30443 วศิวกรรมเคร่ืองกล  สมทบ 15 0414 

5 30444 วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม สมทบ 15 0415 

 

 

ตารางวุฒิการศึกษาทีรั่บเข้าศึกษา 
 

 

รหัส

สาขาวชิา 

หลกัสูตร/สาขาวชิา วุฒิทีรั่บเข้าศึกษาต่อ 

 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี โดยการเทียบโอน  

30412,30445 วศิวกรรมอุตสาหการ ปวส. สาขาวชิาช่างกลโรงงาน วิชาช่างโลหะ 

ช่างเช่ือมและโลหะแผน่ ช่างเคร่ืองมือกล ช่าง

เคร่ืองกล ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล ช่างกลโลหะ 

ช่าง Tool and Die ช่างเทคนิคการหล่อ ช่างท่อ

และประสาน ช่างเคร่ืองจกัรกลอตัโนมติั ช่าง

เทคนิคการผลิตหรือเทียบเท่า 

  

30442 วศิวกรรมไฟฟ้า 

 

ปวส. สาขาวชิาช่างไฟฟ้ากาํลงั สาขาไฟฟ้า 

อุตสาหกรรม สาขาเคร่ืองมือวดัหรือเทียบเท่า 

เขา้ศึกษาโดยการเทียบโอนหน่วยกิต 

30443 วศิวกรรมเคร่ืองกล ปวส. สายวชิาช่างยนต ์เทคนิคยานยนต ์ช่าง 

จกัรกลหนกั ช่างกลเรือ ช่างกลเกษตร ช่าง 

เคร่ืองกล ช่างเคร่ืองทาํความเยน็และปรับอากาศ 

(คุณวฒิุ ปวช. มาจากช่างยนต)์ หรือเทียบเท่า 

ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน 

30444 วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปวส. สาขาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า  

ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน 
 

** ทุกสาขาวชิาในหลกัสูตร  นักศึกษาจะต้องฝึกงาน  1  ภาคการศึกษา ** 

 

หมายเหตุ   สาํหรับนกัศึกษาท่ีเรียนนอกเวลาราชการ  และมีงานทาํประจาํสามารถใชท่ี้ทาํงานปัจจุบนัเป็นสถานท่ี 

                   ฝึกงานได ้ ทั้งน้ีโดยความเห็นชอบของภาควชิา  ขา้ราชการหรือผูท่ี้มีงานประจาํ  ตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก 

   ผูบ้งัคบับญัชาใหฝึ้กงานในสถานประกอบการ 
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ตารางสอบคดัเลือกเข้าศึกษาต่อ  กลุ่มสอบ   0412, 0413, 0414, 0415 

วนัสอบ เวลาสอบ จํานวนข้อ รหัสวชิา วชิาทีส่อบคัดเลือก 

 09.00 – 11.00  น. 300 041208,041308 

041408,041508 

วชิาชีพเฉพาะ 2 

28 กมุภาพนัธ์ 2559 11.05 – 12.05  น. 

13.00 – 14.30 น. 

14.35 – 16.05 น. 

100 010102 ภาษาไทย - สงัคม – ภาษาองักฤษ 2 

 100 020113 คณิตศาสตร์ 3 

 100 020103 วทิยาศาสตร์ 3 

 

ตารางกลุ่มสอบ 

กลุ่มสอบ สาขาวชิา รหัสวชิาชีพเฉพาะ 2 

0412 วศิวกรรมอุตสาหการ 041208 

0413 วศิวกรรมไฟฟ้า 041308 

0414 วศิวกรรมเคร่ืองกล 041408 

0415 วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม 041508 

 

 

  ผู้เข้าสอบมาสายเกินกว่า 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
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รายละเอยีดวชิาสอบคดัเลือก 
 

รหัสวชิา/ช่ือวิชา รายละเอยีดวชิาสอบคดัเลือก 

 

 

010102 ภาษาไทย – สงัคม 

- องักฤษ 2 

ภาษาองักฤษ 

  1. Pronunciation (การออกเสียง) 10 % 

  2.  Grammar  (ไวยากรณ์)     25 %                     

  3. Conversation (บทสนทนา)    15  % 

  4.  Vocabulary (คาํศพัท)์        20 % 

  5.  Reading Comprehension (เน้ือหาการอ่าน)    20 % 

  6.   Writing  Ability  (ความสามารถในการเขียน)  10 % 

ภาษาไทย    หลกัการสะกดการันต ์(การเขียนคาํ)   การอ่านคาํ การใชโ้วหารความหมาย

ของคาํ  และสาํนวนต่าง ๆ   การเขียนแบบต่าง  ๆ   (จดหมายราชการ  บนัทึก การเขียน

โครงการ  การเขียนรายงานทางวชิาการ ฯลฯ) การยอ่ความ การอ่านเพ่ือวเิคราะห์ความ

และหาสาระสาํคญัของเร่ือง ความรู้เร่ืองการพดูในท่ีประชุมชน 

สังคม     ภูมิศาสตร์ไทย และภูมิศาสตร์สากล ประวติัศาสตร์ไทยและสากล  สงัคม

วทิยาเบ้ืองตน้ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐกิจ  วฒันธรรม   ประเพณีค่านิยมของ 

สงัคมไทย  การเมืองการปกครองของไทย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมายของไทย   

เหตุการณ์ปัจจุบนัของไทยและสากล 

020113  คณิตศาสตร์  3 

เซต ระบบจาํนวน  การแกส้มการและอสมการ  เลขยกกาํลงั สถิติเบ้ืองตน้  

ความสมัพนัธ์ฟังกช์นัลอการิทึม  ฟังกช์นัเอกซ์โพแนนเซียล  ทฤษฎีบททวนิาม  ลาํดบั 

และอนุกรม  วธีิเรียงสบัเปล่ียน  วธีิจดัหมู่และทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ 

(ห้ามใช้เคร่ืองคดิเลขและไม้บรรทดัทีม่สูีตรคณิตศาสตร์) 

020103  วทิยาศาสตร์ 3 

กลศาสตร์ (สถิตยศ์าสตร์และพลศาสตร์)  ความร้อน และอุณหพลศาสตร์   คล่ืน   

แสง  เสียง   แม่เหลก็ไฟฟ้า  คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า   ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยใีหม่ ๆ   ธาตุสารประกอบ  พนัธะเคมี   สารละลาย  กรด-เบส-เกลือ และ 

การกดักร่อน    อินทรียเ์คมีเบ้ืองตน้   พลาสติก   ยาง  ปิโตรเลียม 

041208  วชิาชีพเฉพาะ 2 

สถิติ  การวดัละเอียดและตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ 

การศึกษางาน  ระบบงานสวม   การประเมินค่า โลหะ

วทิยา  การออกแบบแม่พิมพ/์กระบวนการผลิต  งานเช่ือม

และงานเคร่ืองมือกล 

 

วศิวกรรมอุตสาหการ 

 

041308  วชิาชีพเฉพาะ 2 

วงจรไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ เคร่ืองมือวดัไฟฟ้า เคร่ืองกล 

ไฟฟ้ากระแสตรงและสลบั หมอ้แปลงไฟฟ้า การควบคุม 

มอเตอร์ไฟฟ้า การส่งและการจ่ายไฟฟ้า การออกแบบ 

ระบบส่องสวา่ง 

 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

 

041408  วชิาชีพเฉพาะ 2 

กลศาสตร์วศิวกรรม กลศาสตร์ของแขง็ เทอร์โมไดนามิกส์ 

กลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์ยานยนต ์ระบบนิวแมติกส์

และไฮดรอลิกส์ เคร่ืองยนตส์นัดาปภายใน การทาํความเยน็ 

และปรับอากาศ เช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน 

 

วศิวกรรมเคร่ืองกล 
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วงจรไฟฟ้า เคร่ืองมือและการวดัอิเลก็ทรอนิกส์ อุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์ ดิจิตอลเทคนิค วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 

ไมโครโปรเซสเซอร์ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า หลกัการส่ือสาร 

วศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 

และโทรคมนาคม 

 

หมายเหตุ    ห้ามใช้เคร่ืองคํานวณและไม้บรรทดัทีม่ีสูตรทุกชนิด 

 

 

เง่ือนไขในการสมัครเข้าศึกษาต่อ 
 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

1. การจดัการเรียนการสอน  (หลกัสูตร 4 ปี) 

1.1 ภาคปกติ  จดัการเรียนการสอนในเวลาราชการ  เวลา  08.00 - 17.00 น. วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ 

1.2 ภาคสมทบ  จดัการเรียนการสอน เวลา  13.00 - 21.00 น. วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ 

     และวนัเสาร์ หรือ วนัอาทิตย ์

2.  การจดัการเรียนการสอน (หลกัสูตรเทียบโอน) 

 2.1    ภาคปกติ จดัการเรียนการสอนในเวลาราชการ    เวลา 08.00 – 17.00 น.    วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ 

 2.2    ภาคสมทบ จดัการเรียนการสอน  เวลา 17.30 – 21.00 น.    วนัจนัทร์ – วนัศุกร์  

  เวลา 08.00 – 16.30 น.     และวนัอาทิตย ์
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