
     
 

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปรญิญาตรี ประจําปีการศึกษา 2558 (รอบเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสินทร ์

 

กําหนดการ วัน เดือน ป ี
จําหน่ายใบสมัคร ณ สถานทีส่มัครประกอบด้วย 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) 
- วิทยาเขตวงัไกลกังวล  
- พื้นที่บพิตรพมิุข จักรวรรดิ 
- วิทยาลัยเพาะช่าง 

 
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 – วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 
           (ยกเวน้วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ)์ 
 

 

ประเภทรับตรง (รอบเพิ่มเติม คร้ังที ่2)  
- สมัครด้วยตนเอง ณ หนว่ยรับสมัครแต่ละแห่ง 
 
- สอบสัมภาษณ์  (คณะ/วทิยาลัยดําเนินการ) 
 
- (คณะ/วทิยาลัย) ส่งผลสอบคัดเลือกที่ สวท. 
- ประกาศผลสอบคัดเลือก 
- ลงทะเบียนเรยีนและชําระเงนิที่ฝ่ายการเงินของแต่ละพื้นที่  
- รายงานตัวและลงทะเบียนนักศึกษาใหม ่
- เปิดบัญชีและทําบัตรประจําตวันักศึกษา 

 
 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 – วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 
           (ยกเวน้วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ)์ 
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 – วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 
           (ยกเวน้วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ)์ 
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 
วันพฤหัสบดทีี่ 28 พฤษภาคม 2558 
วันพฤหัสบดทีี่ 28 พฤษภาคม – วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 
วันอังคารที่ 2 มถิุนายน 2558 
วันองัคารที่ 2 มถิุนายน 2558 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

เปิดภาคการศึกษา  วันจันทร์ท่ี 17 สิงหาคม 2558 
 

หมายเหตุ  
-  วุฒิการศึกษาที่รับเข้าศึกษาต่อ สําหรับคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://grade.rmutr.ac.th     
-  ปฏิทินการสอบเข้าศึกษาต่อ  และจํานวนรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
-  การสมัครรอบเพิ่มเติม ครัง้ที่ 2  จะทําการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ผู้สมัครมาทําการสมัครให้แล้วเสร็จในวนัดังกล่าว 
-  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกผ่าน Website  http://www.rmutr.ac.th หรือ http://grade.rmutr.ac.th     
   และติดประกาศที่  

-  ศาลายา  02-441-6000   
-  วิทยาเขตวงัไกลกังวล  032-618-500         

  -  พื้นที่บพิตรพมิุข จักรวรรดิ  02-226-5925-6   
-  วิทยาลัยเพาะช่าง  02-623-8790-5   
     
                         สํานกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน 

                     โทร. 02-441-6000  ต่อ 2301 – 12, 2073 – 4 
    



เบอร์ติดต่อ 02-441-6000  ต่อ 2621, 2623
003 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 5
006 วิศวกรรมเครื่องกล 5
008 วิศวกรรมวัสดุ 5
064 วิศวกรรมโทรคมนาคม (เทียบโอนรายวิชา) 15

เบอร์ติดต่อ 02-441-6000  ต่อ 2781
015 การออกแบบสื่อดิจิทัล 5
017 สถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง 5 ปี 5

เบอร์ติดต่อ 02-441-6000  ต่อ 2834, 2835
035 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 10

เบอร์ติดต่อ 032-618-500  ต่อ 4018, 4019, 4083
020 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5
024 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 15
025 เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 15
026 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 25
066 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอนรายวิชา) 10
067 เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เทียบโอนรายวิชา) 20
069 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอนรายวิชา) 20

เบอร์ติดต่อ 032-618-500  ต่อ 4018, 4019, 4083
028 การท่องเท่ียว 21

การรับสมัครนักศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2558 (รอบเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2)

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว (วิทยาเขตวังไกลกังวล)

คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา)

จํานวนรับ (ประมาณ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาลายา)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ศาลายา)

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วิทยาเขตวังไกลกังวล)

รหัส คณะ/วิทยาลัย - สาขาวิชา



เบอร์ติดต่อ 032-618-500  ต่อ 4018, 4019, 4083
036 การบัญชี 20
037 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 15
039 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 20
040 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-นวัตกรรมมัลติมีเดีย 25
074 การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม (เทียบโอนรายวิชา) 57
075 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอนรายวิชา) 10

เบอร์ติดต่อ 02-226-5925-6  ต่อ 5330, 5331
042 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 30
046 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ 25
077 การตลาด (เทียบโอนรายวิชา) 10

เบอร์ติดต่อ 02-226-5925-6  ต่อ 5204, 5205
048 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 10
049 ภาษาญ่ีปุ่น 15
050 ภาษาจีน 15

เบอร์ติดต่อ 02-623-8790-5  ต่อ 6102, 6108, 6110
055 ประติมากรรม 2
061 ศิลปหัตถกรรม 15
062 เครื่องปั้นดินเผา 5

คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตวังไกลกังวล)

คณะบริหารธุรกิจ (พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ)

ศิลปศาสตร์ (พ้ืนท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ)

วิทยาลัยเพาะช่าง


