
รหัสสาขาวิชา

 ( 3 ตัวแรก ของ หมายเลขอาคาร

เลขที่นั่งสอบ ) (ดูเอกสารแนบ)

1  - ทุกสาขาวิชา มทร.ลานนา ตาก  - กองการศึกษา  ตาก  -  -

2  - ทุกสาขาวิชา มทร.ลานนาเ ชียงราย  - กองการศึกษา  เชียงราย  -  -

3  - ทุกสาขาวิชา มทร.ลานนา ลําปาง  - กองการศึกษา  ลําปาง  -  -

4  - ทุกสาขาวิชา มทร.ลานนา นาน  - กองการศึกษา  นาน  -  -

5  - ทุกสาขาวิชา มทร.ลานนา พิษณุโลก  - กองการศึกษา  พิษณุโลก  -  -

6 มทร.ลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม

รหัสสาขาวิชา

 ( 3 ตัวแรก ของ หมายเลขอาคาร

เลขที่นั่งสอบ ) (ดูเอกสารแนบ)

1 801 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (4ป) ปกติ คก. 1 - 201 เครื่องกล 1 42

2 802 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  (4ป) สมทบ สมทบ คก. 1 - 201 เครื่องกล 1 42

3 803 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (4ป) ปกติ กษ. 3 - 201 ชางกลเกษตร 2 33

4 804 วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร (4ป) ปกติ มร. 1 - 202 เหมืองแร 1 34

5 805 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (4ป) ปกติ ยธ. 6 - 104 วิศวกรรมโยธา 6 31

6 806 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา (5ป) ปกติ ยธ. 1 - 103 วิศกรรมโยธา 1 29

หอง

ลําดับ สาขาวิชา ภาค

สถานที่สอบสัมภาษณ

หอง อาคาร

อาคาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

สถานที่สอบสัมภาษณบุคคลเขาศึกษาตอ ประเภทรับตรง ปการศึกษา 2555

ระดับปริญญาตรี 4 ป, 5 ป

ลําดับ สาขาวิชา ภาค

สถานที่สอบสัมภาษณ



รหัสสาขาวิชา

 ( 3 ตัวแรก ของ หมายเลขอาคาร

เลขที่นั่งสอบ ) (ดูเอกสารแนบ)
หอง อาคาร

ลําดับ สาขาวิชา ภาค

สถานที่สอบสัมภาษณ

7 807 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา (4ป) ปกติ ศูนยคัมภีรไฟฟา ไฟฟากําลัง 1 15

8 808 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา (4ป) สมทบ สมทบ ศูนยคัมภีรไฟฟา ไฟฟากําลัง 1 15

9 809 ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสฯ (5ป) ปกติ อท. 2 - 403 อิเล็กทรอนิกส 18

10 811 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (4ป) ปกติ อส. 1 - 200 อาคารเรียนรวมวิศวกรรมอุตสาหการ 10

11 812 วศ.บ.วิศวกรรมแมพิมพ (4ป) ปกติ หองพักครูชางกลโรงงาน ชางกลโรงงาน 7

12 813 วศ.บ.วิศวกรรมแมพิมพ (4ป) สมทบ สมทบ ชก. 107 ชางกลโรงงาน 7

13 814 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร (4ป) ปกติ ทค. 1 - 201 เทคนิคคอมพิวเตอร 1 20

14 815 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร (4ป) สมทบ สมทบ ทค. 1 - 202 เทคนิคคอมพิวเตอร 1 20

15 816 ศศ.บ.การทองเที่ยว (4ป) ปกติ ศศ.601 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา 52

16 817 ศศ.บ.การทองเที่ยว (4ป) สมทบ สมทบ ศศ.601 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา 52

17 818 บธ.บ.การจัดการทั่วไป(4ป) ปกติ บธ.2 - 101 บริหารธุรกิจ 2 4

18 819 บธ.บ.การจัดการทั่วไป (4ป) สมทบ สมทบ บธ.2 - 102 บริหารธุรกิจ 2 4

19 820 บธ.บ.การตลาด (4ป) ปกติ บธ.3 - 402 บริหารธุรกิจ 3 6

20 821 บธ.บ.การตลาด  (4ป) สมทบ สมทบ บธ.3 - 402 บริหารธุรกิจ 3 6

21 822 บช.บ.การบัญชี (4ป) ปกติ บธ.3 - 202 บริหารธุรกิจ 3 6

22 823 บช.บ.การบัญชี  (4ป) สมทบ สมทบ บธ.3 - 202 บริหารธุรกิจ 3 6

23 824 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร (4ป) ปกติ บธ.1 - 201 บริหารธุรกิจ 1 3

24 825 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร (4ป) สมทบ สมทบ บธ. 1 - 202 บริหารธุรกิจ 1 3

25 826 บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ (4ป) ปกติ บธ. 3 - 503 บริหารธุรกิจ 3 6

26 827 บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ (4ป) สมทบ สมทบ บธ. 3 - 501 บริหารธุรกิจ 3 6



รหัสสาขาวิชา

 ( 3 ตัวแรก ของ หมายเลขอาคาร

เลขที่นั่งสอบ ) (ดูเอกสารแนบ)
หอง อาคาร

ลําดับ สาขาวิชา ภาค

สถานที่สอบสัมภาษณ

27 828 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร (4ป) [ก] (เรียนที่อ.จอมทอง) ปกติ รร.507 อาคารเรียนรวม 43

28 829 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร (4ป) สมทบ [ก] (เรียนที่อ.จอมทอง) สมทบ รร.507 อาคารเรียนรวม 43

29 830 บธ.บ.การจัดการทั่วไป (4ป) **(เรียนที่อ.จอมทอง) ปกติ รร.508 อาคารเรียนรวม 43

30 831 สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปตยกรรม (5ป) ปกติ

31 832 สถ.บ.สถาปตยกรรมภายใน (5ป) ปกติ

32 833 ศล.บ.ทัศนศิลป(4ป) ปกติ หองพักอาจารย    จิตกรรม ชั้น 3 อาคารศิลปกรรม 1 (เจ็ดยอด)

33 834 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ (4ป) ปกติ อค. 10 - 203 อาคารบรรจุภัณฑ 10 (เจ็ดยอด)

34 835 ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร (4ป) ปกติ อค.9 - 102 อาคารแผนกวิชานิเทศศิลปและหองสมุด  9 (เจ็ดยอด)

35 836 ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร (4ป) สมทบ อค.9 - 102 อาคารแผนกวิชานิเทศศิลปและหองสมุด  9 (เจ็ดยอด)

36 837 ทล.บ.เซรามิก (4ป) ปกติ อค. 7 - 101 อาคารเครื่องปนดินเผา 7 (เจ็ดยอด)

37 838 ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ (4ป) ปกติ อค. 6 - 108 อาคารออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ 6 (เจ็ดยอด)

38 839 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม (4ป) ปกติ หองโสตทัศนศึกษา อาคารเขียนแบบและโสตทัศนศึกษา 2 (เจ็ดยอด)

วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร (4ป) /

**เรียนที่ภาคพายัพ, อ.ดอยสะเก็ด, ลําปาง**

40 897 International Business Management (IBM) (4ป) *หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปกติ รร.502 อาคารเรียนรวม 43

อาคารเรียนรวมวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 3 1039 840 ปกติ

สํานักงานสาขาวิชาสถาปตยกรรม ชั้น 2 สถาปตยกรรม 36
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1.  อาคารอํานวยการ 

2.  ศาลาราชมงคล 

3.  บริหารธุรกิจ (บธ.1) 
4.  บริหารธุรกิจ (บธ.2) 
5.  โรงอาหาร 

6.  บริหารธุรกิจ (บธ.3) 
7.  ชางกลโรงงาน (ชก.) 
8.  ชางโลหะ (ชล.1) 

9.  ชางโลหะ (ชล.2) 
10. อาครเรียนรวมอุตสาหการ(อส.) 
11. ไฟฟากําลัง (ฟฟ.2) 
12. เทคนิคอุตสาหกรรม (ทอ.1) 
13. เทคนิคอุตสาหกรรม (ทอ.2) 
13A. เทคนิคอุตสาหกรรม (ทอ.3) 
14. ออกแบบครื่องเรือน(อร.) 
15. ไฟฟากําลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. – 17. คอบ.ไฟฟาสื่อสาร  
18.  อิเล็กทรอนิกส (อท.2) 
19.  อิเล็กทรอนิกส 1 (อท.1) 
20. เทคนิคคอมพิวเตอร 1 (ทค.1) 
21. ศูนยแมคคาทรอนิกสและออโตโมชั่น 

22. สโมสรนักศึกษา 
23. ศึกษาทั่วไป (ศท.) 
24. โรงงานชางยนต (ชย.) 
29. โยธา 1 (ยธ.1) 
30. ชางกอสราง  (ยธ.2) 
31. โยธา 6 (ยธ.6) 
32. โยธา 5 (ยธ.5) 
33. ชางกลเกษตร (กษ.1 / กษ.2) 
34. เทคโนโลยีเหมืองแร (มร.1) 
35. เทคโนโลยีเหมืองแร (มร.2) 
35A.เทคโนโลยีเหมืองแร (มร.3) 
36. สถาปตยกรรม (สถ.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. โรงงานสถาปตยกรรม 

38. สถาปตยกรรมภายใน (สน.) 
39. สถาปตยกรรมไทย (สถ.ท.) 
40. ภูมิสถาปตยกรรม (ภส.) 
41. หอสมุดราชมงคล 

42. วิศวกรรมเครื่องกล (คก.1) 
43. อาคารเรียนรวม (รร.) 
44. อาคารกิจกรรมนักศึกษา 
45. เตาเผาขยะ 

46. โยธา 4 (ยธ.4) 
47. โยธา 7 (ยธ.7)/โยธา 8 (ยธ.8) 
48. ปอมยาม 

49. อิเลคทรอนิกส 3 (อท.3) และ 
เทคนิคคอมพิวเตอร 2 (ทค.2) 
50. โรงจอดยานพาหนะ 
51. โยธา 3 (ยธ.3). 
52. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา 
         วงเวียน 

แผนผังบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชยีงใหม (เจ็ดลิน) 

52 
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