
 
 

 

กิจกรรม วัน เดือน ป สถานท่ี 

 รับสมัคร และ ชําระเงิน (สมัครผานทางเวบ็ไซต และดวยตนเอง) 
   1. สมัครผานทางเว็บไซต (ระบบรับสมัครนักศึกษา) ชําระเงินผาน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
   2. สมัครดวยตนเอง พรอมชําระเงิน ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  

     หลักฐานการสมัครดวยตนเอง จํานวนอยางละ  1 ฉบับ 

      - รูปถาย 1 น้ิว 1 รูป 
  - สําเนาบัตรประชาชน 

      - สําเนาใบแสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา GPA 2.50  

19 สค. – 30 กย. 56 

 
  1. ทาง Website : http://admis.rmutp.ac.th  

 
  2. สมัครดวยตนเอง ณ คณะ  
      งานทะเบียน ชั้น 3  อาคารเรือนปญญา  
      ชําระเงิน งานการเงิน ชั้น 2  
      ต้ังแต 8.30 – 16.00 น. 

  โควตาสถานศึกษาท่ีคณะจัดสงเอกสาร 
   1. ประสานกับสถานศึกษา 
   2. สถานศึกษาสงรายชื่อนักศึกษาโควตาพรอมใบสมัครและหลักฐาน 
   3. ตรวจรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ  
   4. ชําระเงินคาสมัคร ท่ีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร เทาน้ัน 
    
 

 
  1. 19 สค. – 30 กย. 56 
  2. ภายในวันท่ี 30 กย. 56 
  3. ต้ังแตวันท่ี 7 ตค. 56 
  4. 13 ตค. 56  

 
  1. สงเอกสารสถานศึกษา 
  2. สถานศึกษาสงกลับคณะ 
  3. ทาง Website : www.hec.rmutp.ac.th 
  4. ท่ีงานการเงินคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  
      ชั้น 2 อาคารเรือนปญญา  
      ต้ังแต 9.00 – 16.00 น. 

  สอบภาคทฤษฎี  
   - เฉพาะสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   

   
  - 14 ตค. 56 

 
  - สนามสอบ ชั้น 2 อาคารเรือนปญญา           

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
    สอบทฤษฏี ต้ังแต 9.00 – 11.30 น. 

  สอบสัมภาษณ 
   รอบท่ี 1 

   - สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันผาและเครื่องแตงกาย 
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟช่ัน 
   - สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบรกิารอาหาร 

   - สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
   - สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจคหกรรมศาสตร 
   รอบท่ี 2 
   - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 
 

  - 14 ตค. 56 
 

 

รอบท่ี 1 
  - ท่ีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
    อาคารเรือนปญญา ชั้น 4 หองประชุมโชติเวช 
    เวลา 09.00-12.00 น. 
 
 

รอบท่ี 2 
  - ท่ีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
    อาคารเรือนปญญา ชั้น 4 หองประชุมโชติเวช 
    เวลา 13.00-16.00 น. 

ประกาศผลสอบคัดเลือก   - 24 ตค. 56 
ทาง Website: http://www.rmutp.ac.th 
หรือ Website: http://admis.rmutp.ac.th 

 ผูผานการคัดเลือกรายงานตัวผานเว็บไซต  
  (ระบบรับสมัครนักศึกษา) 

  - 24 ตค. - 10 พย. 56 
ทาง Website: http://www.rmutp.ac.th 
หรือ Website: http://admis.rmutp.ac.th 

 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหมและชําระเงินคาลงทะเบียน   - 11 - 12 พย. 56 ดูแนบทายประกาศผลการคัดเลือกขั้นสุดทาย 

 

 

ปฎิทินการสอบคัดเลอืกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ปการศึกษา 2557 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



หลักสูตรท่ีเปดสอน 

หลักสูตร 4 ป  จํานวน  4  สาขาวิชา 

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต   คุณสมบัติของผูสมัคร GPA 2.50 

• สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย  

• อาหารและโภชนาการ 

• สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบรกิารอาหาร 

• สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร  

  วุฒิ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา , ปวช.ทุกสาขาวิชา  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

• สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร    วุฒิม.6 สายวิทย-คณิต เทาน้ัน  

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

• สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสนิคาแฟชั่น   วุฒิ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทา , ปวช.ทุกสาขาวิขา  

หลักสูตรเทียบโอน  จํานวน 4 สาขาวิชา 

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต   คุณสมบัติของผูสมัคร GPA 2.50 

• สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย    วุฒิ ปวส.สาขาวิชาผาและเครือ่งแตงกาย หรือ สาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ  

• สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   วุฒิ ปวส.สาขาวิชาอาหารและโภชนการ  

• สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบรกิารอาหาร    วุฒิ ปวส.สาขาวิชาบริหารธุรกจิโรงแรม, การจัดการธรุกจิคาปลีก  

• สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร    วุฒิ ปวส. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร  

 

หมายเหต ุปฏิทินการสอบคัดเลือก ฯ อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
สอบถามเพิ่มเติมไดท่ี งานทะเบียน ฝายวิชาการและงานทะเบียน  
                          โทร 02-281-9756-8 ตอ 2305-6 , 085-0679376 
http://admis.rmutp.ac.th หรือ http://regis.rmutp.ac.th กดปุมระบบรับสมัครออนไลน หรือ 
http://www.rmutp.ac.th กดปุมระบบรับสมัครออนไลน 
http://academic2.hec.rmutp.ac.th  ฝายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 


