
ปฎิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ปวช./ปวส.) 

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (รับวุฒิ ม.3)   

ประเภท  (โควตา)  งาน 14 ปี RMUTP 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ก าหนดการ วัน เดือน ปี 

รับสมัครด้วยตนเอง ณ โถงล่าง อาคารพร้อมมงคล 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วันที่ 17-19 มกราคม 2562 
 

ช าระเงินสด  จ านวน  400  บาท วันที่ 17-19 มกราคม 2562 
สอบสัมภาษณ์  เวลา 13.00-16.00 น. 
วันที่ 17-18 มกราคม 2562 ณ ห้อง L311  
วันที่  19 มกราคม 2562 ณ ห้อง 2201 2202 และ2220 

วันที่ 17-19 มกราคม 2562 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทาง website  
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 

28  มกราคม  2562 

นักศึกษารายงานตัวผ่านเว็บไซด์ 
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp 
ช าระเงินและด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 

7-14 กุมภาพันธ์  2562 

รายงานตัวและข้ึนทะเบียน-ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้อง D-Hall (ศูนย์เทเวศร์) 

15 กุมภาพันธ์  2562 

ตรวจโรคและเอกซเรย์ 6-7  พฤษภาคม  2562 
ปฐมนิเทศ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

เปิดภาคการศึกษา 1/2562 ตามมหาวิทยาลัยก าหนด 24 มิถุนายน 2562 

หมายเหตุ  

 เอกสารท่ีต้องใช้ในวันที่ 17-19 มกราคม  2562  
 • ใบแสดงผลการเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ 
 • บัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือ บัตรแสดงตัวตนที่ทางราชการออกให้ 
 • แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp


 

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

กรณีพิเศษ (โควตา) งาน  14 ปี  RMUTP  ประจ าปีการศึกษา 2562 

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

--------------------------------------------------------------- 

หลักสูตร/สาขาวิชา ภาค 
เกรดเฉลี่ยสะสม 

(4 ภาค) 
วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

พาณิชยกรรม 
     การบัญช ี

ปกติ 3.00 ขึ้นไป 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) 

หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  

(ส าหรับนักศึกษาวุฒิ ปวช.)  กรณีพิเศษ (โควตา) งาน  14  ปี RMUTP ประจ าปีการศึกษา 2562 

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

---------------------------------------------------------------------- 

หลักสูตร/สาขาวิชา ภาค 
เกรดเฉลี่ยสะสม 

(5 ภาค) 
วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

บริหารธุรกิจ  (หลักสูตร 4 ปี)    
สาขาวิชาการบัญชี    
-  การบัญชี ปกติ 3.00 ก าลังศึกษาระดับปวช. ทุกสาขาวิชา 

สาขาวิชาการจัดการ    
-  การจัดการ ปกติ 2.50 ก าลังศึกษาระดับปวช. ทุกสาขาวิชา 

-  การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์ 
    และโซ่อุปทาน 

ปกติ 

สาขาวิชาการตลาด    
-  การตลาด-การบริหารการตลาด ปกติ 2.50 ก าลังศึกษาระดับปวช. ทุกสาขาวิชา 

-  การตลาด-การสื่อสารการตลาด ปกติ 

สาขาวิชาการเงิน    
 -  การเงิน ปกติ 2.50 ก าลังศึกษาระดับปวช. ทุกสาขาวิชา 

-  การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล ปกติ 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ    
-  ระบบสารสนเทศ  (คอมพิวเตอร์) ปกติ 2.50 ก าลังศึกษาระดับปวช. ทุกสาขาวิชา 
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ    
-  ธุรกิจระหว่างประเทศ  (หลักสูตรนานาชาติ) ปกติ 2.50 ก าลังศึกษาระดับปวช. ทุกสาขาวิชา 

 



 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  

(ส าหรับนักศึกษาวุฒิ ปวส.)  กรณีพิเศษ (โควตา) งาน  14  ปี RMUTP ประจ าปีการศึกษา 2562 

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

---------------------------------------------------------------------- 

หลักสูตร/สาขาวิชา ภาค 
เกรดเฉลี่ย

สะสม 
(3 ภาค) 

วุฒิท่ีรับเข้าศึกษา 

บริหารธุรกิจ  (หลักสูตรเทียบโอน) 

สาขาวิชาการบัญชี    
 -  การบัญชี-การบัญชีบริหาร ปกติ 3.00  

ก าลังศึกษาระดับ ปวส.  
สาขาวิชาการบัญชี 

-  การบัญชี-การบัญชีการเงิน ปกติ 

-  การบัญชี-การบัญชีบริหาร  สมทบ (ส.อ.) 2.75 
-  การบัญชี-การบัญชีการเงิน สมทบ (ส.อ.) 

สาขาวิชาการจัดการ    
-  การจัดการ-การจัดการทั่วไป ปกติ  

2.50 
 

ก าลังศึกษาระดับ ปวส.  
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

-  การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ปกติ 

-  การจัดการ-การจัดการทั่วไป สมทบ (ส.อ.) 
-  การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน สมทบ (ส.อ.) 

สาขาวิชาการตลาด    
-  การตลาด-การบริหารการตลาด ปกติ 2.50 ก าลังศึกษาระดับ ปวส.  

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ    
-  ระบบสารสนเทศ-พัฒนาซอฟต์แวร์ ปกติ 2.50 ก าลังศึกษาระดับปวส.  

ประเภทวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ 
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

-  ระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สมทบ (ส.อ.) 



 


