
ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2559 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ก าหนดการ วัน เดือน ปี 
รับสมัคร และ ช าระเงิน (สมคัรผ่านทางเว็บไซต์ และดว้ยตนเอง) 
1. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ (ระบบรับสมัครนักศึกษา)  
  http://admis.rmutp.ac.th  หรือ  http://www.rmutp.ac.th   
  ช าระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
2. สมัครด้วยตนเอง พร้อมช าระเงิน จ านวน 300 บาท ตั้งแต่ 8.30–16.00 น.  
  (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์อาคารเรือนปัญญา 
ชั้น 3 งานทะเบียน 

  หลักฐานการสมัครดว้ยตนเอง จ านวนอย่างละ  1 ฉบบั 
      - รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รปู     
      - ส าเนาบัตรประชาชน 
      - ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา GPA 2.50 ขึ้นไป 
  *ยกเว้นสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หลักสูตร 4 ปี GPA 2.75 ขึ้นไป 

 
 
 

20 สค. 58 - 22 กย. 58 
***หมายเหตุ***  

(ใบแสดงผลการศึกษาทุกรายวิชาจะต้อง
ไม่ได้รับค่าระดับคะแนน  

F , I หรือ ม.ส.) 
มิฉะน้ันถือสละสิทธิ ์

 

  สอบภาคทฤษฎี  เฉพาะสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หลักสูตร 4 ปี       
   และเทียบโอน เท่าน้ัน 
   สนามสอบ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ อาคารเรือนปัญญา   
   ตั้งแตเ่วลา 9.00 – 11.00 น.           
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. 

 
17 ต.ค. 58 

*ต้องยื่นหลักฐานการสอบ 
บัตรประชาชนตัวจริง 

  สอบสัมภาษณ ์ที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
   อาคารเรือนปัญญา ช้ัน 4 ห้องประชุมโชติเวช 
   รอบที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น. 
   หลักสูตร ปริญญาตรี 4 ปี และ เทียบโอน  
   - สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น 
   - สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร 
   - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
   - สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร ์
   รอบที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น. 
   หลักสูตร ปริญญาตรี 4 ปี และ เทียบโอน 
   - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 
 

17 ต.ค. 58 
หมายเหตุ เฉพาะผู้สมัครผ่านเว็บไซต์ 

*ทุกสาขาวิชาต้องยื่นหลักฐาน 
ก่อนสอบสมัภาษณ์ 

1.ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา 4  
ภาคการศึกษา GPA 2.50 ขึ้นไป ยกเว้น
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หลักสูตร 
4 ปี GPA 2.75 ขึ้นไป 
2.ส าเนาบัตรประชาชน (พร้อมตัวจริง) 

 
ประกาศผลสอบคดัเลือก ทาง Website: http://www.rmutp.ac.th หรือ Website: 
http://admis.rmutp.ac.th กดปุ่มตรวจสอบสถานะ ใส่เลขท่ีบัตรประชาชน 

29 ต.ค. 58 

 ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตวัผ่านเว็บไซต์ (ระบบรับสมัครนักศึกษา) 
  ทาง Website: http://www.rmutp.ac.th หรือ Website:http://admis.rmutp.ac.th 
  กดปุ่มตรวจสอบสถานะ ใส่เลขท่ีบัตรประชาชน 

 
29 ต.ค. 58 – 12 พย. 58 

 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และช าระเงินคา่ลงทะเบียน 12 – 13 พย. 58 
 ตรวจโรคและเอกซเรย์ 25 – 27 กค. 59 
 ปฐมนิเทศ 28 – 29 กค. 59 
 เปิดภาคการศึกษาที่ 1 / 2559 8 สค. 59 

 

หมายเหต ุปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
สอบถามเพิ่มเติมไดท้ี่  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจยั       โทร. 02-665-3777 ต่อ 5235-6 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน      โทร. 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 6302-9 , 6409 
 

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


หลักสูตรที่เปิดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

กรณีพิเศษ (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
  

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตร 4 ปี 

- สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเคร่ืองแต่งกาย   เกรดเฉล่ียสะสม 2.50 ขึ้นไป 
 

- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 
 

- สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร  เกรดเฉล่ียสะสม 2.50 ขึ้นไป 
 
 

- สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร (TG)  เกรดเฉล่ียสะสม 2.50 ขึ้นไป 

***หมายเหตุ เป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการบรษิัทการบินไทย จ ากัดโดยวิธีการสอบคัดเลือก    
โดยมีตัวแทนจากสถานประกอบการร่วมเป็นกรรมการสอบคัดเลือกด้วย*** 
 

- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์  เกรดเฉล่ียสะสม 2.50 ขึ้นไป 

วุฒิที่รับเข้าศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช. ทุกสาขาวิชา  
 

หลักสูตรเทียบโอน 

- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 
วุฒิที่รับเข้าศึกษา ปวส. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์  เกรดเฉล่ียสะสม 2.50 ขึ้นไป 

วุฒิที่รับเข้าศึกษา ปวส. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 
 

 

 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี 
- เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟช่ัน   เกรดเฉล่ียสะสม 2.50 ขึ้นไป 

วุฒิที่รับเข้าศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน ปวช. ทุกสาขาวิชา 
 
  

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 4 ปี 
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   เกรดเฉล่ียสะสม 2.50 ขึ้นไป 

วุฒิที่รับเข้าศึกษา เฉพาะ ม.6 แผนวิทย์ – คณิต เท่านั้น  

 
 

***หมายเหตุ*** 

หลักฐานใบแสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา 

(ใบแสดงผลการศึกษาทุกรายวิชาจะต้องไม่ได้รับค่าระดับคะแนน F , I หรือ ม.ส.) 
มิฉะนั้นถือสละสทิธิ ์

 


