ปฎิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2558
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กิจกรรม
รับสมัคร และ ชำระเงิน (สมัครผ่ำนทำงเว็บไซต์ และด้วยตนเอง)
1. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ (ระบบรับสมัครนักศึกษา) ชาระเงินผ่าน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2. สมัครด้วยตนเอง พร้อมชาระเงิน ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หลักฐำนกำรสมัครด้วยตนเอง จำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป - สาเนาบัตรประชาชน
- สาเนาใบแสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา GPA 2.50
ยกเว้นสำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร หลักสูตร 4 ปี GPA 2.75

วัน เดือน ปี

สถานที่

- 19 กย. – 28 พย. 57

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

- 19 กย. – 19 ธค. 57

2. สมัครด้วยตนเอง ณ คณะ
งานทะเบียน ชั้น 3 อาคารเรือนปัญญา
ชาระเงิน งานการเงิน ชั้น 2
ตั้งแต่ 8.30 – 16.00 น.
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
1. สถานศึกษาส่งกลับคณะ

2. ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

- ภายในวันศุกร์ที่
28 พย. 57
- ตั้งแต่วันที่ 17 พย. 57

3. ชาระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา
หรือชาระที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เท่านั้น

- 17 พย. – 28 พย. 57
- 17 พย. – 19 ธค. 57

สอบภำคทฤษฎี เฉพำะ หลักสูตร ปริญญำตรี 4 ปี เท่ำนั้น
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

- 22 ธค. 57

โควตำสถำนศึกษำที่คณะจัดส่งเอกสำร
1. สถานศึกษาส่งรายชื่อนักศึกษาโควตาพร้อมใบสมัครและหลักฐาน

สอบสัมภำษณ์
รอบที่ 1 หลักสูตร ปริญญำตรี 4 ปี และเทียบโอน
- สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
รอบที่ 2 หลักสูตร ปริญญำตรี 4 ปี และ เทียบโอน
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

- 22 ธค. 57

2. ทาง Website : http://admis.rmutp.ac.th
กดปุม่ ตรวจสอบสถานะ ใส่รหัสบัตรประชาชน
(สั่งพิมพ์ใบชาระเงินค่าสมัครสอบ)
3. กรณีชาระเงินที่งานการเงินคณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา
ตั้งแต่ 8.30 – 16.00 น.
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
- สนามสอบ อาคารเรือนปัญญา ชั้น 2
สอบทฤษฏี ตั้งแต่ 9.00 – 11.30 น.
รอบที่ 1
- ที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
อาคารเรือนปัญญา ชั้น 4 ห้องประชุมโชติเวช
เวลา 09.00-12.00 น.
รอบที่ 2
- ที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
อาคารเรือนปัญญา ชั้น 4 ห้องประชุมโชติเวช
เวลา 13.00-16.00 น.

ประกำศผลสอบคัดเลือก

- 29 ธค. 57

ทาง Website: http://www.rmutp.ac.th
หรือ Website: http://admis.rmutp.ac.th
กดปุม่ ตรวจสอบสถานะ ใส่รหัสบัตรประชาชน

ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกรำยงำนตัวผ่ำนเว็บไซต์ (ระบบรับสมัครนักศึกษำ)

- 29 ธค. 57 - 7 มค. 58

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

ขึ้นทะเบียนนักศึกษำใหม่และชำระเงินค่ำลงทะเบียน

- 7 - 9 มค. 58

ดูแนบท้ายประกาศผลการคัดเลือกขั้นสุดท้าย

เปิดภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2558

- 17 สค. 58

หมำยเหตุ ปฏิทินกำรสอบคัดเลือกฯ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
สอบถำมเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ ฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย โทร. 02-665-3777 ต่อ 5235-6
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน โทร. 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 6302-9

หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตร 4 ปี จานวน 4 สาขาวิชา
หลักสูตรคหกรรมศำสตรบัณฑิต





สำขำวิชำออกแบบแฟชั่นผ้ำและเครื่องแต่งกำย
อำหำรและโภชนำกำร
สำขำวิชำอุตสำหกรรมกำรบริกำรอำหำร
สำขำวิชำกำรบริหำรธุรกิจคหกรรมศำสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
วุฒิ ม.6 ทุกแผนกำรเรียน หรือเทียบเท่ำ , ปวช.ทุกสำขำวิชำ
GPA 2.50
ยกเว้นสำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร GPA 2.75

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร

วุฒิ ม.6 สำยวิทย์-คณิต เท่ำนั้น
GPA 2.50

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
 สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำรสินค้ำแฟชั่น

วุฒิ ม.6 ทุกแผนกำรเรียน หรือเทียบเท่ำ , ปวช.ทุกสำขำวิขำ
GPA 2.50

หลักสูตรเทียบโอน จานวน 4 สาขาวิชา
หลักสูตรคหกรรมศำสตรบัณฑิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 สำขำวิชำออกแบบแฟชั่นผ้ำและเครื่องแต่งกำย

วุฒิ ปวส. สำขำวิชำผ้ำและเครื่องแต่งกำย GPA 2.50

 สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร

วุฒิ ปวส. สำขำวิชำอำหำรและโภชนกำร GPA 2.50

 สำขำวิชำอุตสำหกรรมกำรบริกำรอำหำร

วุฒิ ปวส. สำขำวิชำบริหำรธุรกิจโรงแรม, กำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก
และสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง GPA 2.50

 สำขำวิชำกำรบริหำรธุรกิจคหกรรมศำสตร์

วุฒิ ปวส. สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ กำรบริหำรธุรกิจคหกรรมศำสตร์
และสำขำอื่นที่เกี่ยวข้องด้ำนคหกรรมศำสตร์ GPA 2.50

