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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

Thai University Central Admission System (TCAS) 
รอบที่ 1 การรับนักศึกษาดวย Portfolio (โดยไมมีการสอบขอเขียน) 
กลุมเปาหมาย :  ผูสมัครทั่วไป ผูสมัครที่มีความสามารถพิเศษ ผูสมัครโควตาเรียนดี  

วิธีการคัดเลือก : ใชเกรดเฉลี่ยสะสม/แฟมสะสมงาน/สอบสัมภาษณ หรือทดสอบลักษณะเฉพาะทาง  

                     (ตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด) 

กําหนดการ กิจกรรมที่ตองปฏิบตั ิ ผูรับผิดชอบ 
 รอบที่ 1/1  

1 ต.ค. – 10 พ.ย. 2560 การสมัคร สมัครผานเวบ็ไซต http://admission.rmutsv.ac.th 

ผูสมัคร 
1 ต.ค. – 12 พ.ย. 2560 การชําระเงิน 

ผูสมัครสั่งพิมพใบแจงยอดคาสมัครสอบ นําไปชําระเงนิผาน     

ธนาคารกรุงไทย (ชําระดวยเงินสดผานเคานเตอรธนาคารเทานัน้)  

และชาํระผานเคานเตอรเซอรวิส 

24 พ.ย. 2560 ผูสมัครตรวจสอบรายชื่อและสถานทีส่อบทางเว็บไซต 

http://admission.rmutsv.ac.th 

3 ธ.ค. 2560 ดําเนินการสอบสัมภาษณ หรือ ทดสอบลักษณะเฉพาะทาง (ตามที่คณะกําหนด)  

12 ธ.ค. 2560 มหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบคัดเลือกทางเวบ็ไซต

http://admission.rmutsv.ac.th และสงรายชื่อผูผานการคดัเลือกให ทปอ. 
มหาวิทยาลัย 

15 – 19 ธ.ค. 2560 ผูผานการคัดเลือกทําการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของ ทปอ. ผูสมัคร 

22 ธ.ค. 2560 ทปอ. สงรายชื่อผูยืนยนัสิทธิ์ใหมหาวิทยาลัย ทปอ. 

29 ธ.ค. 2560 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูมสีิทธิ์เขาศึกษาในมหาวทิยาลัย ทางเวบ็ไซต

http://admission.rmutsv.ac.th 

มหาวิทยาลัย 

29 ธ.ค.2560 – 16 ก.พ. 

2561 

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาฯ ทําการบันทกึขอมูลนักศึกษาใหม / พิมพใบแจงยอดการชําระเงนิ

คาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบยีน คาธรรมเนียมการศึกษา และคาสนบัสนุน

การศึกษา ( Pay in) ที่เว็บไซต http://admission.rmutsv.ac.th และนําไปชําระ

เงินที่ธนาคารตามที่กําหนดไวในใบแจงยอดฯ หรือเคานเตอรเซอรวิส ไดทุกสาขา    

ทั่วประเทศ 

ผูสมัคร 

14 – 15 มิ.ย. 2561 รายงานตัวข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัย 

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  

16 มิ.ย. 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร, คณะสถาปตยกรรมศาสตร, คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัย 

17 มิ.ย. 2561 คณะศิลปศาสตร, คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

18 มิ.ย. 2561 วิทยาลัยรัตภูม ิ

19 มิ.ย. 2561 วิทยาเขตตรัง 

20 มิ.ย. 2561 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ, ทุงใหญ) 

21 มิ.ย. 2561 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม) 

25 มิ.ย. 2561 เปดภาคการศึกษาที่ 1/2561 
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กําหนดการ กิจกรรมที่ตองปฏิบตั ิ ผูรับผิดชอบ 
 รอบที่ 1/2  

22 ธ.ค.2560 – 9 ก.พ.

2561 

การสมัคร สมัครผานเวบ็ไซต http://admission.rmutsv.ac.th 

ผูสมัคร 
22 ธ.ค.2560 –11 ก.พ.

2561 
การชําระเงิน 

ผูสมัครสั่งพิมพใบแจงยอดคาสมัครสอบ นําไปชําระเงนิผาน     

ธนาคารกรุงไทย (ชําระดวยเงินสดผานเคานเตอรธนาคารเทานัน้)  

และชาํระผานเคานเตอรเซอรวิส 

26 ก.พ. 2561 ผูสมัครตรวจสอบรายชื่อและสถานทีส่อบทางเว็บไซต 

http://admission.rmutsv.ac.th 

4 มี.ค. 2561 ดําเนินการสอบสัมภาษณ หรือ ทดสอบลักษณะเฉพาะทาง (ตามที่คณะกําหนด)  

14 มี.ค. 2561 มหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบคัดเลือกทางเวบ็ไซต

http://admission.rmutsv.ac.th และสงรายชื่อผูผานการคดัเลือกให ทปอ. 
มหาวิทยาลัย 

19 – 22 มี.ค. 2561 ผูผานการคัดเลือกทําการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของ ทปอ. ผูสมัคร 

26 มี.ค. 2561 ทปอ. สงรายชื่อผูยืนยนัสิทธิ์ใหมหาวิทยาลัย ทปอ. 

3 เม.ย. 2561 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูมสีิทธิ์เขาศึกษาในมหาวทิยาลัย ทางเวบ็ไซต

http://admission.rmutsv.ac.th 

มหาวิทยาลัย 

3 – 18 เม.ย. 2561 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาฯ ทําการบันทกึขอมูลนักศึกษาใหม / พิมพใบแจงยอดการชําระเงนิ

คาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบยีน คาธรรมเนียมการศึกษา และคาสนบัสนุนการศกึษา 

( Pay in) ที่เว็บไซต http://admission.rmutsv.ac.th และนําไปชาํระเงินที่ธนาคาร

ตามที่กําหนดไวในใบแจงยอดฯ หรือเคานเตอรเซอรวิส ไดทุกสาขาทั่วประเทศ 

ผูสมัคร 

14 – 15 มิ.ย. 2561 รายงานตัวข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัย 

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  

16 มิ.ย. 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร, คณะสถาปตยกรรมศาสตร, คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัย 

17 มิ.ย. 2561 คณะศิลปศาสตร, คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

18 มิ.ย. 2561 วิทยาลัยรัตภูม ิ

19 มิ.ย. 2561 วิทยาเขตตรัง 

20 มิ.ย. 2561 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ, ทุงใหญ) 

21 มิ.ย. 2561 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม) 

25 มิ.ย. 2561 เปดภาคการศึกษาที่ 1/2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือกฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองศึกษาและติดตาม

กําหนดการ ขาวสารตาง ๆ ที่ประกาศจากเว็บไซตของมหาวิทยาลัย http://admission.rmutsv.ac.th เทานั้น 

มหาวิทยาลัยจะไมรับผิดชอบขอมูลขาวสารที่มาจากแหลงเวบ็ไซตอื่น ๆ ซึ่งผูสมัครจะเรียกรองคาเสยีหายใด ๆ ไมไดทั้งสิ้น 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

Thai University Central Admission System (TCAS) 
รอบที่ 2  การรับแบบโควตา (ที่มีการสอบขอเขียนหรือขอปฏิบัติ) 
กลุมเปาหมาย :  ผูสมัครทั่วไป ผูสมัครที่มีความสามารถพิเศษ ผูสมัครโควตาเรียนดี  

วิธีการคัดเลือก : ใชคะแนนสอบ GAT/PAT/สามัญ 9 วิชา และสอบสัมภาษณ หรือทดสอบทกัษะเฉพาะทาง   

                     (ตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด) 

กําหนดการ กิจกรรมที่ตองปฏิบตั ิ ผูรับผิดชอบ 
10  - 30 มี.ค. 2561 การสมัคร สมัครผานเวบ็ไซต http://admission.rmutsv.ac.th 

ผูสมัคร 
10 มี.ค. – 1 เม.ย.2561 การชําระเงิน 

ผูสมัครสั่งพิมพใบแจงยอดคาสมัครสอบ นําไปชําระเงนิผาน     

ธนาคารกรุงไทย (ชําระดวยเงินสดผานเคานเตอรธนาคารเทานัน้)  

และชาํระผานเคานเตอรเซอรวิส 

12 เม.ย. 2561 ผูสมัครตรวจสอบรายชื่อและสถานทีส่อบทางเว็บไซต 

http://admission.rmutsv.ac.th 

22 เม.ย. 2561 ดําเนินการสอบสัมภาษณ หรือ ทดสอบลักษณะเฉพาะทาง (ตามที่คณะกําหนด)  

30 เม.ย. 2561 มหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบคัดเลือกทางเวบ็ไซต

http://admission.rmutsv.ac.th และสงรายชื่อผูผานการคดัเลือกให ทปอ. 
มหาวิทยาลัย 

3 - 6 พ.ค. 2561 ผูผานการคัดเลือกทําการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของ ทปอ. ผูสมัคร 

8 พ.ค. 2561 ทปอ. สงรายชื่อผูยืนยนัสิทธิ์ใหมหาวิทยาลัย ทปอ. 

11 พ.ค. 2561 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูมสีิทธิ์เขาศึกษาในมหาวทิยาลัย ทางเวบ็ไซต

http://admission.rmutsv.ac.th 

มหาวิทยาลยั 

11 – 20 พ.ค. 2561 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาฯ ทําการบันทกึขอมูลนักศึกษาใหม / พิมพใบแจงยอดการชําระเงนิ

คาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบยีน คาธรรมเนียมการศึกษา และคาสนบัสนุนการศกึษา 

( Pay in) ที่เว็บไซต http://admission.rmutsv.ac.th และนําไปชาํระเงินที่ธนาคาร

ตามที่กําหนดไวในใบแจงยอดฯ หรือเคานเตอรเซอรวิส ไดทุกสาขาทั่วประเทศ 

ผูสมัคร 

14 – 15 มิ.ย. 2561 รายงานตัวข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัย 

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  

16 มิ.ย. 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร, คณะสถาปตยกรรมศาสตร, คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัย 

17 มิ.ย. 2561 คณะศิลปศาสตร, คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

18 มิ.ย. 2561 วิทยาลัยรัตภูม ิ

19 มิ.ย. 2561 วิทยาเขตตรัง 

20 มิ.ย. 2561 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ, ทุงใหญ) 

21 มิ.ย. 2561 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม) 

25 มิ.ย. 2561 เปดภาคการศึกษาที่ 1/2561  

 

 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
 

ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือกฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองศึกษาและติดตาม

กําหนดการ ขาวสารตาง ๆ ที่ประกาศจากเว็บไซตของมหาวิทยาลัย http://admission.rmutsv.ac.th เทานั้น 

มหาวิทยาลัยจะไมรับผิดชอบขอมูลขาวสารที่มาจากแหลงเวบ็ไซตอื่น ๆ ซึ่งผูสมัครจะเรียกรองคาเสยีหายใด ๆ ไมไดทั้งสิ้น 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

Thai University Central Admission System (TCAS) 
รอบที่ 3  การรับตรงรวมกัน 
กลุมเปาหมาย :  ผูสมัครทั่วไป โดยสมัครผานทางเว็บไซตของ ทปอ.  

วิธีการคัดเลือก : ใชคะแนนสอบ GAT/PAT/สามัญ 9 วิชา และสอบสัมภาษณ หรือทดสอบทกัษะเฉพาะทาง   

                     (ตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด) 

กําหนดการ กิจกรรมที่ตองปฏิบตั ิ ผูรับผิดชอบ 
ภายใน 12 เม.ย. 2561 มหาวิทยาลัยจัดสงรายละเอียดเกณฑการรับสมัครให ทปอ. มหาวิทยาลัย 

9 – 13 พ.ค. 2561 ทปอ. เปนสวนกลางในการรบัสมัครผานทางเว็บไซตของ ทปอ. http://a.cupt.net 

ผูสมัครสามารถเลือกสมัครได 4 สาขาวชิา โดยไมมลํีาดบั 
ทปอ. 

9 – 14 พ.ค. 2561 ชําระคาสมัครสอบ ผูสมัคร 

16 พ.ค. 2561  ทปอ. สงขอมูลการสมัครใหมหาวิทยาลัย ทปอ. 

22 พ.ค. 2561 มหาวิทยาลัยดําเนนิการประมวลผล จัดสงรายชื่อผูสมัครที่ผานการคัดเลือกให ทปอ. มหาวิทยาลัย 

26 – 28 พ.ค. 2561 ผูสมัครทําการยนืยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของ ทปอ. ผูสมัคร 

30 พ.ค. 2561 ทปอ. สงรายชื่อผูยืนยนัสิทธิ์ใหมหาวิทยาลยัเพื่อทําการสัมภาษณ ทปอ. 

1 มิ.ย. 2561 ผูสมัครตรวจสอบรายชื่อและสถานทีส่อบสัมภาษณทางเวบ็ไซต 

http://admission.rmutsv.ac.th 

ผูสมัคร 

4 – 5 มิ.ย. 2561 ดําเนินการสอบสัมภาษณ หรือทดสอบทักษะเฉพาะทาง (ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด) มหาวิทยาลัย 

6 มิ.ย. 2561 มหาวิทยาลัยสงรายชื่อผูผานสัมภาษณให ทปอ. มหาวิทยาลัย 

8 มิ.ย. 2561 ทปอ.ประกาศผลการสอบสัมภาษณ ทางเวบ็ไซตของ ทปอ. ทปอ. 

11 มิ.ย. 2561 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูมสีิทธิ์เขาศึกษาในมหาวทิยาลัย ทางเวบ็ไซต

http://admission.rmutsv.ac.th 

มหาวิทยาลัย 

11 – 13 มิ.ย. 2561 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาฯ ทําการบันทกึขอมูลนักศึกษาใหม / พิมพใบแจงยอดการชําระเงนิ

คาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบยีน คาธรรมเนียมการศึกษา และคาสนบัสนุนการศกึษา 

( Pay in) ที่เว็บไซต http://admission.rmutsv.ac.th และนําไปชาํระเงินที่ธนาคาร

ตามที่กําหนดไวในใบแจงยอดฯ หรือเคานเตอรเซอรวิส ไดทุกสาขาทั่วประเทศ 

ผูสมัคร 

14 – 15 มิ.ย. 2561 รายงานตัวข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัย 

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  

16 มิ.ย. 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร, คณะสถาปตยกรรมศาสตร, คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัย 

17 มิ.ย. 2561 คณะศิลปศาสตร, คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

18 มิ.ย. 2561 วิทยาลัยรัตภูม ิ

19 มิ.ย. 2561 วิทยาเขตตรัง 

20 มิ.ย. 2561 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ, ทุงใหญ) 

21 มิ.ย. 2561 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม) 

25 มิ.ย. 2561 เปดภาคการศึกษาที่ 1/2561  

 

 

 
 

ปฏิทินการดําเนินการคดัเลือกฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองศึกษาและตดิตามกําหนดการ 

ขาวสารตาง ๆ ที่ประกาศจากเวบ็ไซตของมหาวิทยาลัย http://admission.rmutsv.ac.th เทานั้น มหาวิทยาลัยจะไมรับผิดชอบขอมูล

ขาวสารท่ีมาจากแหลงเวบ็ไซตอื่น ๆ ซึ่งผูสมัครจะเรยีกรองคาเสียหายใด ๆ ไมไดทั้งสิ้น 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

Thai University Central Admission System (TCAS) 
รอบที่ 5  การรับตรงอิสระ (เปดรับเฉพาะคณะ/สาขาวิชาที่ยงัไมครบจํานวนตามแผนการรับ) 
กลุมเปาหมาย :  ผูสมัครทั่วไป  

วิธีการคัดเลือก : ใชคะแนนสอบ GAT/PAT/สามัญ 9 วิชา และสอบสัมภาษณ หรือทดสอบทกัษะเฉพาะทาง   

                     (ตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด) 

กําหนดการ กิจกรรมที่ตองปฏิบตั ิ ผูรับผิดชอบ 
21 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2561 การสมัคร สมัครผานเวบ็ไซต http://admission.rmutsv.ac.th 

ผูสมัคร 
21 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2561 การชําระเงิน 

ผูสมัครสั่งพิมพใบแจงยอดคาสมัครสอบ นําไปชําระเงนิผาน     

ธนาครกรุงไทย (ชาํระดวยเงินสดผานเคานเตอรธนาคารเทานัน้)  

และชาํระผานเคานเตอรเซอรวิส 

7 มิ.ย. 2561 ผูสมัครตรวจสอบรายชื่อและสถานทีส่อบทางเว็บไซต 

http://admission.rmutsv.ac.th 

11 มิ.ย. 2561 ดําเนินการสอบสัมภาษณ หรือ ทดสอบลักษณะเฉพาะทาง (ตามที่คณะกําหนด)  

12 มิ.ย. 2561 มหาวิทยาลัยสงรายชื่อผูผานการคัดเลือกให ทปอ. เพื่อเขาระบบ Clearing House มหาวิทยาลัย 

13 มิ.ย. 2561 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูมสีิทธิ์เขาศึกษาในมหาวทิยาลัย ทางเวบ็ไซต

http://admission.rmutsv.ac.th 

มหาวิทยาลัย 

13 – 14 มิ.ย. 2561 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาฯ ทําการบันทกึขอมูลนักศึกษาใหม / พิมพใบแจงยอดการชําระเงนิ

คาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบยีน คาธรรมเนียมการศึกษา และคาสนบัสนุนการศกึษา 

( Pay in) ที่เว็บไซต http://admission.rmutsv.ac.th และนําไปชาํระเงินที่ธนาคาร

ตามที่กําหนดไวในใบแจงยอดฯ หรือเคานเตอรเซอรวิส ไดทุกสาขาทั่วประเทศ 

ผูสมัคร 

14 – 15 มิ.ย. 2561 รายงานตัวข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัย 

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  

16 มิ.ย. 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร, คณะสถาปตยกรรมศาสตร, คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัย 

17 มิ.ย. 2561 คณะศิลปศาสตร, คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

18 มิ.ย. 2561 วิทยาลัยรัตภูม ิ

19 มิ.ย. 2561 วิทยาเขตตรัง 

20 มิ.ย. 2561 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ, ทุงใหญ) 

21 มิ.ย. 2561 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม) 

25 มิ.ย. 2561 เปดภาคการศึกษาที่ 1/2561  

 

 

 
 

 

ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือกฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองศึกษาและติดตาม

กําหนดการ ขาวสารตาง ๆ ที่ประกาศจากเว็บไซตของมหาวิทยาลัย http://admission.rmutsv.ac.th เทานั้น 

มหาวิทยาลัยจะไมรับผิดชอบขอมูลขาวสารทีม่าจากแหลงเวบ็ไซตอ่ืน ๆ ซึ่งผูสมัครจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ไมไดทั้งสิ้น 


