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ประกาศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  
เร่ือง  การรับสมคัรบุคคลเขา้ศึกษาต่อ 

 ปีการศึกษา 2557 
------------------------------------------------------------ 

 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ผูเ้ข้าศึกษาต่อท่ีมีความรู้ความสามารถ และ         
ความถนัดตามสาขาวิชาท่ีสมัครเข้าศึกษาต่อ และเพื่อส่งเสริมให้การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี                 
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) เป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของหลกัสูตร 
  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์การรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ         
ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.)  ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดบัปริญญาตรี             
ปีการศึกษา 2557 รายละเอียด ดงัเอกสารแนบทา้ย 
 

จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี    29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 
 
         
 
                 (รองศาตราจารยน์ ายทุธ  สงคธ์นาพิทกัษ)์ 
                อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 

   
 
 
 

 



 
ข้อ 1  คุณสมบัตทิัว่ไปของผู้สมัคร 
 1.1 ก าลงัศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มธัยมศึกษาปีท่ี 6  ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
(ปวช.)  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า  ตามทา้ยประกาศน้ี หากผูส้มคัรมีคุณวฒิุการศึกษา
ไม่ตรงตามสาขาวชิาถือเป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินค่าสมคัรทุกกรณี 
 1.2  มีสุขภาพแขง็แรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 1.3  มีความประพฤติเรียบร้อย มารยาทดี และไม่เป็นผูบ้กพร่องทางศีลธรรม 
หมายเหตุ โดยตอ้งส าเร็จการศึกษาและน าเอกสารการศึกษาฉบบัจริงมอบใหม้หาวทิยาลยัฯก่อนวนัเปิดภาคเรียน 
ข้อ 2  การสมัครเข้าศึกษา สามารถสมคัรได ้3 ช่องทาง โดยผูส้มคัรเลือกสมคัรสอบช่องทางใดก็ได ้ดงัน้ี 

2.1 สมัครทางไปรษณย์ี 
 
 

2.2  

 
 2.1.1 สมัครวนัที ่1 ธันวาคม 2556 – 31 มกราคม 2557 (*ถือตราประทบัไปรษณียต์น้ทางเป็นส าคญั) 
 2.1.2 ผูส้มคัรตอ้งรับผดิชอบขอ้มูลท่ีกรอกในใบสมคัร  หากตรวจสอบภายหลงัแลว้พบวา่ผูส้มคัรราย
ใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งหรือกรอกขอ้มูลเป็นเท็จ  จะถือว่าผูส้มคัรไม่ผ่านเกณฑ์การคดัเลือก และถือว่าการ
สมคัรเป็นโมฆะ 

 2.1.3  ดาวน์โหลด (Download)  ใบสมัครได้จาก  www.entrance.rmutl.ac.th/Bh   หรือ ขอรับใบ
สมคัร ไดท่ี้ แผนกประชาสัมพนัธ์ หรือ กองการศึกษา ทุกเขตพื้นท่ี 
 2.1.4 ช าระเงินค่าสมคัรผา่นท่ีท าการไปรษณีย ์(ไม่รับธนาณติัประเภทออนไลน์ และ ไม่รับเงินสด) 
 1. สั่งจ่ายธนาณติัในนาม นายขัติพงษ์ จิโนสุวตัร์ ปณ.  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  50202 

      จ านวนเงิน 300 บาท  
 2. ส่งใบสมคัรท่ีกรอกขอ้ความสมบูรณ์ พร้อมแนบ ธนาณติัฉบบัจริง (เก็บส าเนาไวเ้ป็น 

    หลกัฐาน) และ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  ไปท่ี 
 

 
 
 
 3. รอรับบตัรเขา้หอ้งสอบ ซ่ึงจะส่งใหต้ามท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นใบสมคัร 

ผู้สมัครทีม่ภีาวะร่างกายอนัเป็นอุปสรรคต่อการเข้าสอบที่ต้องใช้บันได 
ก่อนท าการสมัคร ให้ติดต่อแผนกรับนักศึกษาใหม่ โทร. 053 921444  ต่อ 1234 

เพือ่จะได้จัดเตรียมห้องสอบให้เป็นกรณพีเิศษ 

งานรับนศ.ใหม่ มทร.ลา้นนา 
ตู ้ปณ. 169 ปณ. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 50200 

http://entrance.rmutl.ac.th/Bh


 

 

 

 2.1.5 ใหด้าวน์โหลดระเบียบการท่ี www.entrance.rmutl.ac.th/Bh 
 2.1.6 ผูส้มคัรสามารถเลือกสาขาวชิาท่ีสมคัร ได ้2 อนัดบั และอนัดบัสาขาวชิาท่ีเลือกเป็นอนัดบั 2 
ต้องอยู่ในกลุ่มสอบเดียวกัน กบัอนัดบั 1 เท่านั้น 

2.1.7 ผูส้มคัร ตอ้งไปสอบ ณ สนามสอบของ เขตพื้นท่ี ท่ีเลือกสาขาวชิาเป็นอนัดบั 1 เท่านั้น   
2.1.8 เม่ือสมคัรเสร็จสมบูรณ์และไดรั้บเลขท่ีนัง่สอบแลว้จะไม่สามารถแกไ้ขสาขาวชิาได ้หาก

ตอ้งการแกไ้ขสาขาวชิาท่ีสมคัร ใหท้  าการสมคัรใหม่  
  
 2. 2 สมัครออนไลน์ 
 
 
 

 
   2.2.1 สมัครวนัที ่1 ธันวาคม 2556 – 15 กุมภาพนัธ์ 2557 
  2.2.2 ผูส้มคัรตอ้งรับผดิชอบขอ้มูลท่ีกรอกในใบสมคัร  หากตรวจสอบภายหลงัแลว้พบวา่ผูส้มคัรราย 
ใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งหรือกรอกขอ้มูลเป็นเท็จ  จะถือว่าผูส้มคัรไม่ผ่านเกณฑ์การคดัเลือก และถือว่า การ
สมคัรเป็นโมฆะ 

   2.2.3 ดาวน์โหลด (Download)  แบบฟอร์มช าระเงิน ได้จาก www.entrance.rmutl.ac.th/Bh หรือ 
ขอรับแบบฟอร์มช าระเงิน ไดท่ี้  แผนกประชาสัมพนัธ์ หรือ กองการศึกษา ทุกเขตพื้นท่ี 
      2.2.4 ช าระเงินค่าสมคัรสอบ ผา่นทางธนาคาร  จ านวน 300.- บาท  (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) 
 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2556 – 15 กุมภาพนัธ์ 2557 โดยผา่นธนาคาร 4 แห่งทุกสาขาทัว่ประเทศ ดงัน้ี 
    1. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา   
      2. ธนาคารทหารไทย  
    3. ธนาคารไทยพาณิชย ์ 
    4.  ธนาคารกสิกรไทย  
   2.2.5 เก็บเอกสารการช าระเงินไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 2.2.6 ภายหลงัจากช าระเงินแลว้ เป็นระยะเวลา 3 วนัข้ึนไป ใหเ้ขา้ไปกรอกใบสมคัรท่ี 

 www.entrance.rmutl.ac.th/Bh 
 2.2.7 วนัสุดท้ายของกรอกใบสมัครทางอินเตอร์เน็ตคือวนัที ่19 กุมภาพนัธ์ 2557 เวลา 16.00 น.  

หากพ้นก าหนดน้ีถอืว่าสละสิทธิและจะไม่คืนเงินทีช่ าระไปแล้วทุกกรณี 

ผู้สมัครทีม่ีภาวะร่างกายอนัเป็นอุปสรรคต่อการเข้าสอบที่ต้องใช้บันได 
ก่อนท าการสมัคร ให้ติดต่อแผนกรับนักศึกษาใหม่ โทร. 053 921444  ต่อ 1234 

เพือ่จะได้จัดเตรียมห้องสอบให้เป็นกรณพีเิศษ 

http://entrance.rmutl.ac.th/Bh
http://entrance.rmutl.ac.th/Bh
http://entrance.rmutl.ac.th/Bh


 
  2.2.8 การสมคัรจะสมบูรณ์เม่ือไดเ้ลขท่ีนัง่สอบ และพิมพบ์ตัรเขา้หอ้งสอบเก็บไวแ้สดงต่อกรรมการ 
ในวนัสอบ หากไม่สามารถเขา้กรอกใบสมคัรได ้หรือ เขา้กรอกใบสมคัรแลว้ไม่ไดเ้ลขท่ีนัง่สอบ ตอ้งแจง้ งาน
รับนกัศึกษาใหม่ มทร.ลา้นนา โทร. 053 921444 ต่อ 1234 ก่อนวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2557 เวลา 16.00 น. หากพ้น
ก าหนดน้ีถอืว่าสละสิทธิและจะไม่คืนเงินทีช่ าระไปแล้วทุกกรณี 

   2.2.9    ดาวน์โหลดระเบียบการท่ี www.entrance.rmutl.ac.th/Bh 
  2.2.10 ผูส้มคัรสามารถเลือกสาขาวชิาท่ีสมคัร ได ้2 อนัดบั และอนัดบัสาขาวชิาท่ีเลือกเป็นอนัดบั 2 
ต้องอยู่ในกลุ่มสอบเดียวกัน กบัอนัดบั 1 เท่านั้น 

 2.2.11 ผูส้มคัรตอ้งไปสอบ ณ สนามสอบของ เขตพื้นท่ี ท่ีเลือกสาขาวชิาเป็นอนัดบั 1 เท่านั้น 
2.2.12 เม่ือสมคัรเสร็จสมบูรณ์และไดรั้บเลขท่ีนัง่สอบแลว้จะไม่สามารถแกไ้ขสาขาวชิาได ้หาก

ตอ้งการแกไ้ขสาขาวชิาท่ีสมคัร ใหท้  าการสมคัรใหม่  
 

 2. 3 สมัครด้วยตนเอง 
 
 
 

 
      2.3.1 สมัครวนัที ่22 - 23  กุมภาพนัธ์  2556 เวลา  09.00 น. - 16.00 น. 
   2.3.2 ผูส้มคัรตอ้งรับผดิชอบขอ้มูลท่ีกรอกในใบสมคัร  หากตรวจสอบภายหลงัแลว้พบวา่ผูส้มคัรราย
ใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งหรือกรอกขอ้มูลเป็นเท็จ  จะถือว่าผูส้มคัรไม่ผ่านเกณฑ์การคดัเลือก และถือว่าการ
สมคัรเป็นโมฆะ 
   2.3.3 ผูส้มคัรตอ้งแต่งกายชุดนกัเรียน หรือชุดนกัศึกษาของสถานศึกษาเดิม หรือชุดสุภาพ 
(หากสวม กางเกงยนีส์ เส้ือยดืคอกลม รองเทา้แตะมาในวนัสมคัรจะไม่ไดรั้บการพิจารณาใหส้มคัร) 
   2.3.4 สถานท่ีรับสมคัร  กองการศึกษา มทร.ลา้นนา ทุกเขตพื้นท่ี 
  2.3.5 ช าระเงินค่าสมคัรสอบ  จ านวน 300.- บาท 
   2.3.6 กรอกขอ้มูลการสมคัรดว้ยตนเอง 
   2.3.7 รับบตัรเขา้ห้องสอบ  

  2.3.8 ใหด้าวน์โหลดระเบียบการท่ี www.entrance.rmutl.ac.th/Bh 

   2.3.9 ผูส้มคัรสามารถเลือกสาขาวชิาท่ีสมคัร ได ้2 อนัดบั และอนัดบัสาขาวชิาท่ีเลือกเป็นอนัดบั 2  
ต้องอยู่ในกลุ่มสอบเดียวกัน กบัอนัดบั 1 เท่านั้น 

ผู้สมัครทีม่ีภาวะร่างกายอนัเป็นอุปสรรคต่อการเข้าสอบที่ต้องใช้บันได 
ก่อนท าการสมัคร ให้ติดต่อแผนกรับนักศึกษาใหม่ โทร. 053 921444  ต่อ 1234 

เพือ่จะได้จัดเตรียมห้องสอบให้เป็นกรณพีเิศษ 

http://entrance.rmutl.ac.th/Bh
http://entrance.rmutl.ac.th/Bh


 
   2.3.10 ผูส้มคัรตอ้งไปสอบ ณ สนามสอบของ เขตพื้นท่ี ท่ีเลือกสาขาวชิาเป็นอนัดบั 1 เท่านั้น 

2.3.11 เม่ือสมคัรเสร็จสมบูรณ์และไดรั้บเลขท่ีนัง่สอบแลว้จะไม่สามารถแกไ้ขสาขาวชิาได ้หาก
ตอ้งการแกไ้ขสาขาวชิาท่ีสมคัร ใหท้  าการสมคัรใหม่  
 
ข้อ 3  การสอบข้อเขียน 

ผูส้มคัรตอ้งเขา้สอบครบทุกรายวชิาตามก าหนด วนั เวลา ตามทา้ยประกาศน้ี และในวนัสอบขอ้เขียน
จะตอ้งน า 

3.1 บตัรเขา้หอ้งสอบ และ 
3.2 บตัรประจ าตวัประชาชน 

ใหก้รรมการก ากบัห้องสอบตรวจสอบ หากไม่มีทั้ง 2 บตัรมาแสดงจะไม่อนุญาตใหท้ าขอ้สอบ 
 
ข้อ 4  การสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ : มหาวทิยาลยัฯจะด าเนินการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบ
ปฏิบติั/สอบวดัแววความเป็นครู (เฉพาะหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) ซ่ึงพิจารณาจาก คุณสมบติั
ทัว่ไปของผูส้มคัร วุฒิการศึกษาเดิม ความรู้ความสามารถ การแต่งกาย บุคลิกภาพ โดย หลกัเกณฑใ์หเ้ป็นไปตาม
ประกาศของแต่ละคณะ และผู้เข้าสอบจะต้องแสดงหลกัฐานต่อไปนี้ 
  4.1  บตัรประจ าตวัประชาชน และ 
  4.2  บตัรเขา้หอ้งสอบ(บตัรเดียวกบัท่ีใชเ้ขา้สอบขอ้เขียน) และ   

4.3 หลกัฐานการศึกษาฉบบัจริงพร้อมส าเนา 1 ชุด  
- กรณีส าเร็จการศึกษาแลว้ใหใ้ชใ้บแสดงผลการศึกษา(Transcript) 
- กรณีท่ียงัไม่ส าเร็จการศึกษาให้ใช ้หนงัสือรับรอง/สมุดพก/ใบเกรด/หลกัฐานแสดงผลการศึกษา

ของผูส้มคัรท่ีอาจมีช่ือเรียกเป็นอยา่งอ่ืน อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
(หากผู้เข้าสอบไม่น าเอกสารตามข้อ 4.1, 4.2 และ 4.3 มาแสดง จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ และไม่
พจิารณาผลใด ๆ ทั้งส้ิน) 

  4.4  หลกัฐานแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)    แสดงความสามารถของตนเอง (ถา้มี) 
  4.5  ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. จะต้องมีหลักฐานแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ท่ีแสดง

ความสามารถของตนเอง และจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง 
  4.6  กรณีไม่สามารถเขา้สอบสัมภาษณ์ตามวนั – เวลา ท่ีก าหนดได ้อนัเน่ืองมาจากสาเหตุสุดวสิัยและจ าเป็นอยา่ง 

ท่ีสุด เช่นประสบอุบติัเหตุ  เป็นตน้ ให้ผูส้มคัรหรือผูป้กครองแจง้มหาวิทยาลยัทราบภายในวนัสอบสัมภาษณ์เท่านั้น หากแจง้ 
ภายหลงัจากวนัสอบสัมภาษณ์ มหาวทิยาลยัฯ จะถือวา่สละสิทธ์ในการเขา้สอบสัมภาษณ์ 
 
ข้อ 5  จ านวนรับเข้าศึกษา 

จ านวนท่ีประกาศรับตามทา้ยประกาศน้ี (โดยรวมจ านวนนกัศึกษาโควตาของแต่ละเขตพื้นท่ีแลว้)   
กรณีมีผูส้อบผา่นไม่ครบจ านวนท่ีประกาศรับในภาคสมทบ มหาวทิยาลยัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่เปิดสอน 



 
ข้อ 6  เกณฑ์การคัดเลอืกเพือ่เข้าศึกษา 
 6.1  ผูส้มคัรตอ้งปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัของผูเ้ขา้สอบตามทา้ยประกาศน้ี 
 6.2  ผูส้มคัรตอ้งเขา้สอบครบทุกรายวชิาตามท่ีระบุไวใ้นตารางสอบ 
 6.3  ผูส้มคัรตอ้งมีผลคะแนนรวมไม่นอ้ยกวา่เกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัฯก าหนด และจะพิจารณาจาก ผูส้มคัรท่ี
เลือกอนัดบั 1  ก่อน การเลือกสาขาวชิาอนัดบั 2 มหาวทิยาลยัฯจะพิจารณาการเลือกสาขาอนัดบั 2 ในกรณีท่ีมี
ผูส้มคัรในอนัดบั 1 ไม่ครบตามจ านวนท่ีประกาศรับ 
 6.4  ผลการตดัสินการสอบคดัเลือกของมหาวทิยาลยัฯ ถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 6.5  หากทางมหาวทิยาลยัฯ ตรวจสอบภายหลงัแลว้พบวา่ ผูส้มคัรมีคุณสมบติัทัว่ไปหรือวฒิุ การศึกษาไม่
ตรงตามท่ีประกาศรับสมคัรหรือแจง้ขอ้มูลเป็นเท็จ ถือวา่ไม่ผา่นเกณฑก์าร คดัเลือกและจะไม่คืนเงินท่ีช าระไปแลว้
ทั้งหมดทุกกรณี 
 6.6 หากผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาต่อช าระค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาแลว้  แต่ไม่สามารถ ส าเร็จการศึกษา
จากสถานศึกษาเดิมก่อนวนัเปิดภาคเรียน หรือไม่สามารถน าหลกัฐานการส าเร็จการศึกษามา แสดงในวนัรายงาน
ตวั   มหาวทิยาลยัฯถือวา่ไม่มีสิทธ์ิเขา้ศึกษาต่อ และจะไม่คืนเงินท่ีช าระไปแลว้ทุกกรณี   
 
ข้อ 7  ระยะเวลาศึกษา  
 7.1 ระดบัปริญญาตรี 
  7.1.1 หลกัสูตร 4ปี , 5ปี ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ(ปวช.) หรือ ม.6  
ระยะเวลาศึกษา 4 ปี หรือ 5 ปี             
  7.1.2 หลกัสูตรเทียบโอน ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง(ปวส.)  
ระยะเวลาศึกษา ข้ึนอยูก่บัรายวชิาท่ีเทียบโอนกบัหลกัสูตรปกติ 4 ปี หรือ 5 ปีได ้
  7.1.3 หลกัสูตรต่อเน่ือง ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง(ปวส.)  
ใชร้ะยะเวลาศึกษา 2 - 4 ปี ข้ึนอยูก่บัเวลาการจดัการเรียนการสอน(ภาคปกติ หรือ ภาคสมทบ)          
 7.2 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี 
 7.3 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ระยะเวลาศึกษา 3 ปี                
 
ข้อ 8   การจัดการเรียนการสอนมี 2 ภาค คือ 

8.1  ภาคปกติ ใชเ้วลาศึกษาในวนัจนัทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ 
8.2  ภาคสมทบ ใชเ้วลาศึกษาใน วนัเสาร์ – อาทิตย ์และ/ หรือวนัจนัทร์ – วนัเสาร์ ในและ / หรือ 

นอก เวลาราชการ ข้ึนอยูก่บัแต่ละสาขาวชิา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีตารางเรียนภาคสมทบ 
 
 
 
 



 
ข้อ 9  ข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบ 
  9.1 การแต่งกายในวนัสอบ ใหแ้ต่งกายใหถู้กตอ้งตามระเบียบของสถานศึกษาเดิม(หา้มสวมกางเกงยนีส์   
เส้ือยดื รองเทา้แตะเขา้หอ้งสอบ) 
  9.2 เป็นหนา้ท่ีของผูเ้ขา้สอบท่ีจะตอ้งทราบ เลขท่ีนัง่สอบ เวลา สถานท่ี หอ้งสอบ และวชิาท่ีสอบ ตามท่ี 
มหาวทิยาลยัฯก าหนด 
  9.3 หา้มผูเ้ขา้สอบน า โทรศพัทมื์อถือ ต ารา หนงัสือ วทิยติุดตามตวั เคร่ืองมือส่ือสารอ่ืนๆ เคร่ืองค านวณ   
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และไม้บรรทดัท่ีมีสูตรทุกชนิด เขา้ห้องสอบโดยเด็ดขาด (กรณีเป็นนาฬิกา ตอ้งเป็น
นาฬิกาธรรมดาท่ีใชส้ าหรับดูเวลาเท่านั้น) 
  9.4 ผูเ้ขา้สอบจะเขา้หอ้งสอบได ้ก็ต่อเม่ือไดรั้บอนุญาตจากกรรมการก ากบัหอ้งสอบแลว้ และผูเ้ขา้สอบ 
ท่ีไปถึงหอ้งสอบหลงัเวลาสอบท่ีก าหนดเร่ิมสอบไปแลว้ 30 นาที จะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้สอบ    
  9.5 ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งน าบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรอ่ืนๆท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชนและมีรูปถ่าย
ติดอยู่ท่ีออกให้โดยหน่วยงานราชการและบตัรเขา้ห้องสอบแสดงต่อกรรมการท่ีก ากบัห้องสอบ หากไม่มีทั้ง 2 
บัตรมาแสดงจะไม่อนุญาตให้ท าข้อสอบ 
   9.6 ผูเ้ขา้สอบตอ้งจดัหาอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสอบเองไดแ้ก่ ปากกา ดินสอด า ขนาด 2B ข้ึนไป ยางลบดินสอ 

และ/หรืออุปกรณ์วาดเขียนอ่ืนๆ ท่ีระบุไวใ้นรายละเอียดวชิาท่ีสอบ 
   9.7 ผูเ้ขา้สอบตอ้งนัง่สอบตามท่ีนัง่สอบ และหอ้งสอบท่ีมหาวทิยาลยัฯก าหนดไวเ้ท่านั้น 
   9.8 เม่ืออยูใ่นหอ้งสอบขณะสอบ ไม่พดูหรือติดต่อกบัผูเ้ขา้สอบอ่ืน หรือบุคคลภายนอก 
   9.9 หา้มคดัลอกขอ้สอบ และหา้มน าขอ้สอบ กระดาษค าตอบ ออกจากหอ้งสอบไม่วา่กรณีใดๆ   
  9.10 เม่ือหมดเวลาสอบใหห้ยดุท าขอ้สอบทนัที 
  9.11 ผูใ้ดทุจริตหรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต จะไมไ่ดรั้บการพิจารณาผลสอบ 
  9.12 ผูเ้ขา้สอบตอ้งเช่ือฟัง และปฏิบติัตามค าสั่ง/ค  าแนะน าของกรรมการก ากบัหอ้งสอบโดยเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อ 10 ความหมายของเลขที่น่ังสอบ 

501 0 037- 0 
 
 
 
 
 
รหัสสาขาวชิา 
100 ถึง 199 หมายถึง  ระดบัปริญญาตรี 4ปี,5ปี คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
200 ถึง 299 หมายถึง  ระดบัปริญญาตรี 4ปี,5ปี คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ 
300 ถึง 399 หมายถึง  ระดบัปริญญาตรี 4ปี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
400 ถึง 429 หมายถึง  ระดบัปริญญาตรี 4ปี                                
430 ถึง 499 หมายถึง  ระดบัปริญญาตรี 4ปี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 
500 ถึง 599 หมายถึง  ระดบัปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเน่ือง คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
600 ถึง 699 หมายถึง  ระดบัปริญญาตรี เทียบโอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ 
700 ถึง 799 หมายถึง  ระดบัปริญญาตรี เทียบโอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 
800 ถึง 989 หมายถึง  ระดบั ปวส.  
990 ถึง 999 หมายถึง  ระดบั ปวช.  

 
 

รหัสสาขาวชิา 

ล าดับผู้สมัคร 

ตัวเลขที่ทางมหาวิทยาลยัฯ ใช้ตรวจสอบความถูกต้อง 0 - 9 

กลุ่ม/รอบสมัคร เช่น  0 คือรอบรับตรง , 9 คือรอบโควตา เป็นต้น 



ก ำหนดกำรรับสมัครนักศึกษำ ประเภทรับรับตรง 
มหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

ปีกำรศึกษำ 2557 

 
 

รำยกำร วนัที่/ เวลำ 

1 กำรสมัครและกำรช ำระเงนิค่ำสมัคร  

  

1.1 สมัครทำงไปรษณย์ี (ช ำระเงนิค่ำสมัครผ่ำนทำงธนำณตัิ)  
ดำวน์โหลดใบสมัครที่  www.entrance.rmutl.ac.th/Bh 
(ถือวนัท่ีประทบัตราไปรษณียต์น้ทางเป็นส าคญั และตอ้งแนบธนาณัติฉบบัจริง, ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนมาพร้อมใบสมคัรท่ีกรอกขอ้มูลครบถว้น) 

1         2556 – 31  กร    2557 
 
 
 

  

1.2 สมัครทำงอนิเตอร์เน็ต (ช าระเงินค่าสมคัรผา่นธนาคาร) 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มที่ www.entrance.rmutl.ac.th/Bh 
สามารถช าระเงินได ้4 ธนาคาร ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
      -  บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
       -  บมจ.ธนาคารทหารไทย  
       -  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์ 
       -  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

1         2556 – 15 ก          2557 
 
 
 
 
 
 

  

กร ก      ร     www.entrance.rmutl.ac.th/Bh (ต้องช ำระเงนิผ่ำนธนำคำร  
มำแล้วอย่ำงน้อย 3 วนั จึงจะเข้ำไปกรอกใบสมัครได้  และ  
ปิดรับกำรกรอกใบสมัคร วนัที่ 19 กมุภำพนัธ์ 2557  เวลำ 16.00 น.  
หำกพ้นก ำหนดนี ้ถือว่ำสละสิทธิ์กำรสมัคร และไม่คนื เงนิค่ำสมัครให้ทุกกรณ)ี  

  

1.3 สมัครด้วยตนเอง (ช ำระเงนิค่ำสมัครเป็นเงนิสด)  
ท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ทุกเขตพ้ืนท่ี  
(                         ) 

22 - 23 ก          2557  
เวลา 09.00 น. - 16.00 น. 
 
 

2 
 
 
 
 
 

สอบข้อเขียน (สถำนที่สอบ ตำมที่ระบุในบัตรเข้ำห้องสอบ) 
2.1 คณะวศิวกรรมศำสตร์  

 
15 มีนาคม 2557 

2.2 คณะบริหำรธุรกจิและศิลปศำสตร์  16 มีนาคม 2557 
                                     17 มีนาคม 2557 

                                        17 มีนาคม 2557 

2.5                                17 มีนาคม 2557 

3   ประกำศผลสอบข้อเขียน           2557 เวลา 14.00 น. เป็นตน้ไป  
4 สอบสัมภำษณ์ *  

 

4.1  ระดบัปริญญำตรี และระดบั ปวส. 31        2557 รายงานตวัเวลา 09.00 น. 
4.2  ระดบัปวช. 
      4.2.1 รหัสหลกัสูตร 995 สอบสัมภำษณ์ที่ มทร.ล้ำนนำ ตำก 
      4.2.2 รหัสหลกัสูตร 997 , 998 , 999 ผู้เข้ำสอบต้องสอบสัมภำษณ์พร้อมผู้ปกครอง  
      ที่ มทร.ล้ำนนำ (อ.ดอยสะเกด็) 

31 มีนาคม 2557 รายงานตวัเวลา 09.00 น. 
 
 

5 ประกำศผลสอบสัมภำษณ์ 4 เ ษ ย  2557 เวลา 14.00 น. เป็นตน้ไป  
6 ช ำระเงนิค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ                 ตามประกาศของแต่ละเขตพ้ืนท่ี 

   
* ยกเว้น : ผู้สมคัรบำงหลกัสูตรของ 

คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรเกษตร 
ให้สอบสัมภำษณ์ใน วนัที ่ 17 ม.ีค. 57 

และไม่ต้องไปสอบสัมภำษณ์  ในวนัที ่31 ม.ีค. 57 อกี 
โดยให้ดูก ำหนดกำรที ่ ตำรำงสอบ  หน้ำ 24 

                          
                   

                                   
                  1234 

 



          ระดบัปรญิญาตร ีทีร่บัวฒุ ิปวช. หรอื ม.6

ล าดบั คา่ธรรมเนยีม กลุม่ ล าดบั

ที่ ตอ่ภาดเรยีน สอบ รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน ที่

1 วศ.บ.วศิวกรรมเครือ่งกล (4ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000           ปกติ ปวช./ม.6 1101 101 30 134 30 60 1

2 วศ.บ.วศิวกรรมเครือ่งกล (4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 22,000         สมทบ ปวช./ม.6 1101 112 30 30 2

3 ค.อ.บ.วศิวกรรมเครือ่งกล (5ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000           ปกติ ปวช./ม.6 1102 137 30 30 3

4 วศ.บ.วศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ (4ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000           ปกติ ปวช./ม.6 1101 102 30 30 4

5 วศบ.วศิวกรรมเหมอืงแร ่(4ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000           ปกติ ปวช./ม.6 1103 104 30 30 5

6 วศ.บ.วศิวกรรมโยธา (4ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000           ปกติ ปวช./ม.6 1104 105 30 135 30 152 30 90 6

7 วศ.บ.วศิวกรรมโยธา (4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 22,000         สมทบ ปวช./ม.6 1104 118 30 30 7

8 ค.อ.บ.วศิวกรรมโยธา (5ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000           ปกติ ปวช./ม.6 1113 106 30 30 8

9 วศ.บ.วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม (4ปี) *(รบัผา่นแอดมสิช ัน่ส ์) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000           ปกติ ปวช./ม.6 1100 Admission 30 30 9

10 วศ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า (4ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000           ปกติ ปวช./ม.6 1105 107 30 132 30 151 30 90 10

11 วศ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า (4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 22,000         สมทบ ปวช./ม.6 1105 108 30 30 11

12 ค.อ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า (5ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000           ปกติ ปวช./ม.6 1106 138 30 155 30 60 12

13 วศ.บ.วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส ์(4ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000           ปกติ ปวช./ม.6 1107 116 30 136 30 60 13

14 วศ.บ.วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส ์(4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 22,000         สมทบ ปวช./ม.6 1107 117 30 30 14

15 ค.อ.บ.วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม (5ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000           ปกติ ปวช./ม.6 1108 109 30 153 30 60 15

16 วศ.บ.วศิวกรรมอตุสาหการ (4ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000           ปกติ ปวช./ม.6 1109 110 30 131 30 156 30 90 16

17 วศ.บ.วศิวกรรมอตุสาหการ (4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 22,000         สมทบ ปวช./ม.6 1109 119 30 30 17

18 ค.อ.บ.วศิวกรรมอตุสาหการ (5ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000           ปกติ ปวช./ม.6 1110 139 30 30 18

19 วศ.บ.วศิวกรรมแมพ่มิพ ์(4ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000           ปกติ ปวช./ม.6 1109 111 30 30 19

20 วศ.บ.วศิวกรรมแมพ่มิพ ์(4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 22,000         สมทบ ปวช./ม.6 1109 115 30 30 20

21 วศ.บ.วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(4ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000           ปกติ ปวช./ม.6 1111 113 30 133 30 157 30 90 21

22 วศ.บ.วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 22,000         สมทบ ปวช./ม.6 1111 114 30 30 22

23 วศ.บ.วศิวกรรมโลจสิตกิส ์(4ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000           ปกติ ปวช./ม.6 1112 154 30 30 23

24 ศศ.บ.การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม (4ปี) ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 7,500           ปกติ ปวช./ม.6 2200 Admission 60 238 30 258 30 268 30 276 30 220 60 240 24

25 ศศ.บ.การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม (4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 15,000         สมทบ ปวช./ม.6 2200 212 30 30 25

26 บธ.บ.การจัดการ - การจัดการท่ัวไป(4ปี) ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 7,500           ปกติ ปวช./ม.6 2201 201 60 231 30 251 60 261 30 271 60 281 30 221 60 330 26

27 บธ.บ.การจัดการ - การจัดการท่ัวไป(4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 15,000         สมทบ ปวช./ม.6 2201 202 60 222 30 90 27

28 บธ.บ.การตลาด  (4ปี) ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 7,500           ปกติ ปวช./ม.6 2202 203 60 232 30 252 30 262 30 272 60 210 28

29 บธ.บ.การตลาด (4ปี)  สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 15,000         สมทบ ปวช./ม.6 2202 204 60 60 29

30 บธ.บ.การตลาด - การจัดการธรุกจิคา้ปลกี (4ปี) ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 7,500           ปกติ ปวช./ม.6 2202 219 30 259 30 269 30 90 30

31 บช.บ.การบญัช ี(4ปี) ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 7,500           ปกติ ปวช./ม.6 2203 205 60 233 90 253 60 263 30 273 60 223 30 330 31

32 บช.บ.การบญัช ี(4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 15,000         สมทบ ปวช./ม.6 2203 206 60 224 30 90 32

หมายเหตุ     1. จ านวนรับที่แสดงนีเ้ป็นจ านวนรับที่รวมนักศึกษาโควตาของแต่ละเขตพืน้ที่แล้ว ดูจ านวนโควตาได้ที่ www.entrance.rmutl.ac.th/Bh เมนูที ่3

         2. หลกัสูตร ปริญญาตรี (4 ปี ) หรือ ( 5 ปี) หมายถึง หลกัสูตรที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ปวช.) หรือ ม6. เข้าศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษา 4 ปี หรือ บางหลกัสูตรใช้เวลาศึกษา 5 ปี

         3. รหัสหลกัสูตร 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 เรียนที่ มทร.ล้านนา ภาคพายพั เชียงใหม่ อ.จอมทอง

         4. Admission หมายถึง หลกัสูตรที่รับผ่านระบบ Admission ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ www.entrance.rmutl.ac.th

รวม
เชยีงใหม่ ตาก เชยีงราย ล าปาง นา่น พษิณุโลก

สถานที่จัดการเรียนการสอน

หลกัสตูร - วชิาเอก ระดบั คณะ ภาค รบัวุฒิ
อ.จอมทอง อ.ดอยสะเก็ด

จ านวนรบันกัศกึษา ปีการศกึษา 2557

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

จ ำนวนรับ หน้ำที่ 1 

D:\2557\01งานสอบคดัเลือก\02รับตรง\ระเบียบการ รับตรง56\2556-12-03 ตน้ฉบบัส่งพสัดุจดัพิมพ\์05-1จ านวนรับ



          ระดบัปรญิญาตร ีทีร่บัวฒุ ิปวช. หรอื ม.6

ล าดบั คา่ธรรมเนยีม กลุม่ ล าดบั

ที่ ตอ่ภาดเรยีน สอบ รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน ที่

33 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร ์(4ปี) ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 7,500           ปกติ ปวช./ม.6 2204 208 60 237 60 254 60 264 30 274 60 225 60 330 33

34 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร ์(4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 15,000         สมทบ ปวช./ม.6 2204 209 60 226 30 90 34

35 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารสากล (4ปี)  ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 7,500           ปกติ ปวช./ม.6 2207 213 30 236 60 256 30 267 30 275 30 282 30 210 35

36 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารสากล (4ปี)  สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 15,000         สมทบ ปวช./ม.6 2207 214 30 30 36

37 บธ.บ.ภาษาอังกฤษธรุกจิ (4ปี)  ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 7,500           ปกติ ปวช./ม.6 2205 210 60 60 37

38 บธ.บ.ภาษาอังกฤษธรุกจิ (4ปี)  สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 15,000         สมทบ ปวช./ม.6 2205 211 60 60 38

39 Internationl Business Management (4ปี) *สอนเป็นภาษาอังกฤษ ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 25,000         ปกติ ปวช./ม.6 2206 207 120 120 39

40 สถ.บ.สถาปัตยกรรม (5ปี) ปรญิญาตรี ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15,000            ปกติ ปวช./ม.6 3301 301 60 60 40

41 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (5ปี) ปรญิญาตรี ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15,000            ปกติ ปวช./ม.6 3302 302 30 30 41

42 ศล.บ.ทัศนศลิป์ (4ปี) ปรญิญาตรี ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8,000              ปกติ ปวช./ม.6 3303 303 120 120 42

43 ทล.บ.เทคโนโลยกีารพมิพแ์ละบรรจภัุณฑ ์(4ปี) ปรญิญาตรี ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8,000              ปกติ ปวช./ม.6 3304 304 60 60 43

44 ศป.บ.ออกแบบสือ่สาร (4ปี) ปรญิญาตรี ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8,000              ปกติ ปวช./ม.6 3305 305 30 30 44

45 ศป.บ.ออกแบบสือ่สาร (4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 25,000            สมทบ ปวช./ม.6 3305 306 30 30 45

46 ทล.บ.เซรามกิ  (4ปี) ปรญิญาตรี ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8,000              ปกติ ปวช./ม.6 3306 308 30 30 46

47 ศป.บ.สิง่ทอและเครือ่งประดับ (4ปี) ปรญิญาตรี ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8,000              ปกติ ปวช./ม.6 3307 311 60 60 47

48 ศป.บ.ออกแบบอตุสาหกรรม (4ปี) ปรญิญาตรี ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8,000              ปกติ ปวช./ม.6 3308 309 60 331 30 90 48

49 วท.บ.เทคโนโลยสีารสนเทศ (4ปี) ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000           ปกติ ปวช./ม.6 4401 431 60 465 30 471 30 481 30 150 49

50 วท.บ.วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000           ปกติ ปวช./ม.6 4401 477 30 30 50

51 ศศ.บ.คหกรรมศาสตร ์(4ปี) ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000           ปกติ ปวช./ม.6 4402 432 30 30 51

52 วท.บ.เครือ่งจักรกลเกษตร (4ปี) ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000           ปกติ ปวช./ม.6 4403 482 30 30 52

53 ทล.บ.เทคโนโลยภีมูทัิศน ์(4ปี) ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000           ปกติ ปวช./ม.6 4403 461 30 30 53

54 วท.บ.ประมง (4ปี) ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000           ปกติ ปวช./ม.6 4403 462 30 472 30 484 30 90 54

55 วท.บ.พชืศาสตร ์(4ปี) ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000           ปกติ ปวช./ม.6 4403 464 60 473 60 485 60 180 55

56 วท.บ.สตัวศาสตร ์(4ปี) ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000           ปกติ ปวช./ม.6 4403 467 30 476 30 488 60 120 56

57 วท.บ.พัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร (4ปี) ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000           ปกติ ปวช./ม.6 4403 463 30 30 57

58 วท.บ.เทคโนโลยชีวีภาพ (4ปี) ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000           ปกติ ม.6 4403 469 30 478 30 486 30 90 58

59 วท.บ.วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร (4ปี) ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000           ปกติ ปวช./ม.6 4403 466 30 475 30 487 30 90 59

60 วท.บ.วศิวกรรมกระบวนการอาหาร  (4ปี) ปรญิญาตรี วทิยาลัยเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 9,000           ปกติ ปวช./ม.6 4404 401 30 30 60

1,950    690  510  480  540  330  300  30    4,830      

หมายเหตุ     1. จ านวนรับที่แสดงนีเ้ป็นจ านวนรับที่รวมนักศึกษาโควตาของแต่ละเขตพืน้ที่แล้ว ดูจ านวนโควตาได้ที่ www.entrance.rmutl.ac.th/Bh เมนูที ่3

         2. หลกัสูตร ปริญญาตรี (4 ปี ) หรือ ( 5 ปี) หมายถึง หลกัสูตรที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ปวช.) หรือ ม6. เข้าศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษา 4 ปี หรือ บางหลกัสูตรใช้เวลาศึกษา 5 ปี

         3. รหัสหลกัสูตร 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 เรียนที่ มทร.ล้านนา ภาคพายพั เชียงใหม่ อ.จอมทอง

         4. รหัสหลกัสูตร 207 Internationl Business Management (4ปี) จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษตลอดหลกัสูตร

         5. วศ.บ.วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม (4ปี) และ ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม (4ปี) เฉพาะภาคพายพั เชียงใหม่ รับผ่าน ระบบ แอดมิสช่ันส์ เท่านั้น ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ www.entrance.rmutl.ac.th 

จ านวนรบันกัศกึษา ปีการศกึษา 2557

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

ล าปาง นา่น พษิณุโลก อ.จอมทอง อ.ดอยสะเก็ด
รวม

สถานที่จัดการเรียนการสอน

หลกัสตูร - วชิาเอก ระดบั คณะ ภาค รบัวุฒิ
เชยีงใหม่ ตาก เชยีงราย

รวม ระดบัปรญิญาตร4ีปี,5ปี ทีร่บัวฒุ ิปวช. / ม.6

จ ำนวนรับ หน้ำที ่2 

D:\2557\01งานสอบคดัเลือก\02รับตรง\ระเบียบการ รับตรง56\2556-12-03 ตน้ฉบบัส่งพสัดุจดัพิมพ\์05-1จ านวนรับ



          ระดบั ปรญิญาตร ีทีร่บัวฒุ ิปวส. เทา่น ัน้

ล าดบั คา่ธรรมเนยีม กลุม่ ล าดบั

ที่ ตอ่ภาดเรยีน สอบ รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน ที่

61 วศ.บ.วศิวกรรมเครือ่งกล เทยีบโอน ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000              ปกติ ปวส. 5501 501 30 531 30 60 61

62 วศ.บ.วศิวกรรมเครือ่งกล เทยีบโอน สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 22,000            สมทบ ปวส. 5501 502 30 30 62

63 อส.บ.เทคโนโลยเีครือ่งกล ตอ่เนือ่ง ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 8,000              ปกติ ปวส. 5501 503 30 565 60 571 60 150 63

64 อส.บ.เทคโนโลยเีครือ่งกล ตอ่เนือ่ง สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 18,000            สมทบ ปวส. 5501 517 30 566 30 60 64

65 ค.อ.บ.วศิวกรรมเครือ่งกล เทยีบโอน ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 8,000              ปกติ ปวส. 5502 532 30 581 30 60 65

66 วศ.บ.วศิวกรรมโยธา เทยีบโอน ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000              ปกติ ปวส. 5503 504 30 534 30 551 30 90 66

67 วศ.บ.วศิวกรรมโยธา เทยีบโอน สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 22,000            สมทบ ปวส. 5503 555 30 30 67

68 วศ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า เทยีบโอน ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000              ปกติ ปวส. 5504 506 30 536 30 552 30 90 68

69 วศ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า เทยีบโอน สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 22,000            สมทบ ปวส. 5504 507 30 557 30 60 69

70 อส.บ.เทคโนโลยไีฟฟ้า ตอ่เนือ่ง  ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 8,000              ปกติ ปวส. 5504 561 60 572 60 120 70

71 อส.บ.เทคโนโลยไีฟฟ้า ตอ่เนือ่ง สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 18,000            สมทบ ปวส. 5504 562 30 30 71

72 ค.อ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า เทยีบโอน ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 8,000              ปกติ ปวส. 5505 541 30 558 30 583 30 90 72

73 วศ.บ.วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์เทยีบโอน ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000              ปกติ ปวส. 5506 508 30 538 30 60 73

74 วศ.บ.วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์เทยีบโอน สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 22,000            สมทบ ปวส. 5506 509 30 30 74

75 อส.บ.เทคโนโลยโีทรคมนาคม ตอ่เนือ่ง ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 8,000              ปกติ ปวส. 5507 553 60 567 30 90 75

76 อส.บ.เทคโนโลยโีทรคมนาคม  ตอ่เนือ่ง สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 18,000            สมทบ ปวส. 5507 511 30 30 76

77 วศ.บ.วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส ์ เทยีบโอน ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000              ปกติ ปวส. 5507 519 30 543 30 60 77

78 วศ.บ.วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส ์ เทยีบโอน สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 22,000            สมทบ ปวส. 5507 520 30 30 78

79 ค.อ.บ.วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม เทยีบโอน ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 8,000              ปกติ ปวส. 5508 512 30 554 30 60 79

80 วศ.บ.วศิวกรรมอตุสาหการ เทยีบโอน ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000              ปกติ ปวส. 5509 513 30 540 30 556 30 90 80

81 วศ.บ.วศิวกรรมอตุสาหการ เทยีบโอน สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 22,000            สมทบ ปวส. 5509 542 30 559 30 60 81

82 อส.บ.เทคโนโลยอีตุสาหการ  ตอ่เนือ่ง ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 8,000              ปกติ ปวส. 5509 563 60 573 60 120 82

83 อส.บ.เทคโนโลยอีตุสาหการ  ตอ่เนือ่ง สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 18,000            สมทบ ปวส. 5509 514 30 564 30 60 83

84 ค.อ.บ.วศิวกรรมอตุสาหการ เทยีบโอน ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 8,000              ปกติ ปวส. 5510 515 30 584 30 60 84

หมายเหตุ     1. จ านวนรับที่แสดงนีเ้ป็นจ านวนรับที่รวมนักศึกษาโควตาของแต่ละเขตพืน้ที่แล้ว ดูจ านวนโควตาได้ที่ www.entrance.rmutl.ac.th/Bh เมนูที ่3
         2. หลกัสูตร ปริญญาตรี (4 ปี ) หรือ ( 5 ปี) หมายถึง หลกัสูตรที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ปวช.) หรือ ม6. เข้าศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษา 4 ปี หรือ บางหลกัสูตรใช้เวลาศึกษา 5 ปี

         3. หลกัสูตร ปริญญาตรี เทียบโอน หมายถึง หลกัสูตรที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง(ปวส.) เข้าศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี โดยเทียบโอนหน่วยกติ/ผลการเรียนในรายวชิาที่เคยศึกษามาแล้วจากระดบัปวส. กบัหลกัสูตร ปริญญาตรี (4 ปี ) หรือ ( 5 ปี)

         4. หลกัสูตร ปริญญาตรี ต่อเนื่อง หมายถึง หลกัสูตรที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง(ปวส.) เข้าศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี  โดยไม่ต้องเทียบโอนหน่วยกติ/ผลการเรียน

จ านวนรบันกัศกึษา ปีการศกึษา 2557

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

หลกัสตูร - วชิาเอก ระดบั คณะ ภาค รบัวุฒิ
เชยีงใหม่

สถานที่จัดการเรียนการสอน
อ.ดอยสะเก็ด

รวม
ตาก เชยีงราย ล าปาง นา่น พษิณุโลก อ.จอมทอง

จ ำนวนรับ หน้ำที่ 3 

D:\2557\01งานสอบคดัเลือก\02รับตรง\ระเบียบการ รับตรง56\2556-12-03 ตน้ฉบบัส่งพสัดุจดัพิมพ\์05-1จ านวนรับ



          ระดบั ปรญิญาตร ีทีร่บัวฒุ ิปวส. เทา่น ัน้

ล าดบั คา่ธรรมเนยีม กลุม่ ล าดบั

ที่ ตอ่ภาดเรยีน สอบ รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน ที่

85 บธ.บ.การตลาด  เทยีบโอน  ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 7,500           ปกติ ปวส. 6601 601 30 631 30 651 30 661 60 671 30 180 85

86 บธ.บ.การตลาด  เทยีบโอน สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 15,000         สมทบ ปวส. 6601 602 30 667 30 60 86

87 บธ.บ.การตลาด - การตลาดระหวา่งประเทศ  เทยีบโอน  ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 7,500           ปกติ ปวส. 6601 652 30 30 87

88 บช.บ.การบญัช ี เทยีบโอน ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 7,500           ปกติ ปวส. 6602 603 60 632 60 653 90 662 60 673 60 330 88

89 บช.บ.การบญัช ี เทยีบโอน สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 15,000         สมทบ ปวส. 6602 604 60 657 30 669 30 120 89

90 บธ.บ.การจัดการ - การจัดการท่ัวไป เทยีบโอน ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 7,500           ปกติ ปวส. 6603 606 30 655 60 663 60 674 30 681 30 210 90

91 บธ.บ.การจัดการ - การจัดการท่ัวไป เทยีบโอน สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 15,000         สมทบ ปวส. 6603 607 60 635 30 664 30 120 91

92 บธ.บ.การจัดการ - การจัดการส านักงาน เทยีบโอน ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 7,500           ปกติ ปวส. 6603 608 30 30 92

93 บธ.บ.การจัดการ - การจัดการส านักงาน เทยีบโอน สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 15,000         สมทบ ปวส. 6603 609 60 60 93

94 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร ์เทยีบโอน ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 7,500           ปกติ ปวส. 6604 610 30 636 60 656 90 665 60 676 60 682 60 360 94

95 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร ์เทยีบโอน สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 15,000         สมทบ ปวส. 6604 611 30 637 60 668 30 120 95

96 บธ.บ.ภาษาอังกฤษธรุกจิ เทยีบโอน ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 7,500           ปกติ ปวส. 6605 612 30 30 96

97 บธ.บ.ภาษาอังกฤษธรุกจิ เทยีบโอน สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 15,000         สมทบ ปวส. 6605 613 30 30 97

98 วท.บ.เทคโนโลยสีารสนเทศ เทยีบโอน  ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 9,000           ปกติ ปวส. 7701 731 30 751 30 767 30 776 30 786 30 150 98

99 วท.บ.วทิยาการคอมพวิเตอร ์เทยีบโอน ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 9,000           ปกติ ปวส. 7701 777 30 30 99

100 คศ.บ.คหกรรมศาสตร ์เทยีบโอน ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000           ปกติ ปวส. 7702 732 30 30 100

101 วท.บ.พชืศาสตร ์เทยีบโอน ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000           ปกติ ปวส. 7703 761 60 771 30 781 30 120 101

102 วท.บ.สตัวศาสตร ์ เทยีบโอน ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000           ปกติ ปวส. 7704 763 30 773 30 783 30 90 102

103 วท.บ.พัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร เทยีบโอน ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000           ปกติ ปวส. 7709 768 30 30 103

104 วท.บ.เทคโนโลยภีมูทัิศน ์เทยีบโอน ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000           ปกติ ปวส. 7705 764 30 30 104

105 วท.บ.วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร เทยีบโอน ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000           ปกติ ปวส. 7706 765 30 774 30 784 30 90 105

106 วท.บ.ประมง เทยีบโอน ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000           ปกติ ปวส. 7707 766 30 775 30 785 30 90 106

107 วท.บ.เครือ่งจักรกลเกษตร  เทยีบโอน ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000           ปกติ ปวส. 7708 788 30 30 107

960       570  660  900  540  360  -   -   3,990      

8,820    

หมายเหตุ     1. จ านวนรับที่แสดงนีเ้ป็นจ านวนรับที่รวมนักศึกษาโควตาของแต่ละเขตพืน้ที่แล้ว ดูจ านวนโควตาได้ที่ www.entrance.rmutl.ac.th/Bh เมนูที ่3
         2. หลกัสูตร ปริญญาตรี (4 ปี ) หรือ ( 5 ปี) หมายถึง หลกัสูตรที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ(ปวช.) หรือ ม6. เข้าศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษา 4 ปี หรือ บางหลกัสูตรใช้เวลาศึกษา 5 ปี

         3. หลกัสูตร ปริญญาตรี เทียบโอน หมายถึง หลกัสูตรที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง(ปวส.) เข้าศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี โดยเทียบโอนหน่วยกติ/ผลการเรียนในรายวชิาที่เคยศึกษามาแล้วจากระดบัปวส. กบัหลกัสูตร ปริญญาตรี (4 ปี ) หรือ ( 5 ปี)

         4. หลกัสูตร ปริญญาตรี ต่อเนื่อง หมายถึง หลกัสูตรที่รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง(ปวส.) เข้าศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี  โดยไม่ต้องเทียบโอนหน่วยกติ/ผลการเรียน

จ านวนรบันกัศกึษา ปีการศกึษา 2557

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

นา่น พษิณุโลก อ.จอมทอง อ.ดอยสะเก็ด
รวม

รวม ระดบัปรญิญาตร(ีตอ่เนือ่ง/เทยีบโอน) ทีร่บัวฒุ ิปวส.

สถานที่จัดการเรียนการสอน

หลกัสตูร - วชิาเอก ระดบั คณะ ภาค รบัวุฒิ
เชยีงใหม่ ตาก เชยีงราย ล าปาง

690          300             30              รวม รบัระดบัปรญิญาตรี 2,910              1,260       1,170         1,380       1,080        

จ ำนวนรับ หน้ำที ่4 

D:\2557\01งานสอบคดัเลือก\02รับตรง\ระเบียบการ รับตรง56\2556-12-03 ตน้ฉบบัส่งพสัดุจดัพิมพ\์05-1จ านวนรับ



ล าดบั คา่ธรรมเนยีม กลุม่ ล าดบั

ที่ ตอ่ภาดเรยีน สอบ รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน ที่

108 ปวส.โยธา ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ 7,000           ปกติ ปวช. 9104 951 60 60 108

109 ปวส.ไฟฟ้า ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ 7,000           ปกติ ปวช. 9105 902 30 952 60 961 30 120 109

110 ปวส.อเิล็กทรอนกิส์ ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ 7,000           ปกติ ปวช. 9106 903 30 933 30 953 60 120 110

111 ปวส.อเิล็กทรอนกิส(์สือ่สาร) ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ 7,000           ปกติ ปวช. 9106 904 30 30 111

112 ปวส.เทคนคิคอมพวิเตอร ์ ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ 7,000           ปกติ ปวช. 9108 905 30 954 60 90 112

113 ปวส.ชา่งยนต์ ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ 7,000           ปกติ ปวช. 9101 906 30 962 30 60 113

114 ปวส.ชา่งกลเกษตร ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ 7,000           ปกติ ปวช. 9101 963 30 30 114

115 ปวส.ชา่งโลหะ ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ 7,000           ปกติ ปวช. 9107 908 30 30 115

116 ปวส.ชา่งกลโรงงาน ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ 7,000           ปกติ ปวช. 9110 909 30 30 116

117 ปวส.เทคนคิอตุสาหกรรม ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ 7,000           ปกติ ปวช. 9111 964 30 30 117

118 ปวส.การตลาด ปวส. บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 7,000           ปกติ ปวช. 9202 911 30 30 118

119 ปวส.การบัญช ี ปวส. บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 7,000           ปกติ ปวช. 9203 912 60 940 30 956 30 120 119

120 ปวส.การจัดการ ปวส. บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 7,000           ปกติ ปวช. 9201 914 30 957 30 60 120

121 ปวส.คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ ปวส. บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 7,000           ปกติ ปวช. 9204 939 30 30 121

330 90 300 120 0 0 0 0 840

ล าดบั คา่ธรรมเนยีม กลุม่ ล าดบั

ที่ ตอ่ภาดเรยีน สอบ รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน ที่

122 ปวส.คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ ปวส. บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 7,000           ปกติ ม.6 8204 838 60 60 122

0 60 0 0 0 0 0 0 60

หมายเหตุ     1. จ านวนรับที่แสดงนีเ้ป็นจ านวนรับที่รวมนักศึกษาโควตาของแต่ละเขตพืน้ที่แล้ว ดูจ านวนโควตาได้ที่ www.entrance.rmutl.ac.th/Bh เมนูที ่3

จ านวนรบันกัศกึษา ปีการศกึษา 2557

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

          ระดบั ปวส. ทีร่บัวฒุ ิปวช. เทา่น ัน้

สถานที่จัดการเรียนการสอน

หลกัสตูร - วชิาเอก ระดบั คณะ ภาค รบัวุฒิ
เชยีงใหม่ ตาก

รวม

รวม จ านวนรบัระดบัปวส.ทีร่บัวฒุ ิปวช.

          ระดบัปวส. ทีร่บัวฒุ ิม.6 เทา่น ัน้

สถานที่จัดการเรียนการสอน

หลกัสตูร - วชิาเอก ระดบั คณะ ภาค รบัวุฒิ

เชยีงราย ล าปาง นา่น พษิณุโลก อ.จอมทอง อ.ดอยสะเก็ด

อ.จอมทอง อ.ดอยสะเก็ด
รวม

รวม จ านวนรบัระดบัปวส.ทีร่บัวฒุ ิม.6

เชยีงใหม่ ตาก เชยีงราย ล าปาง นา่น พษิณุโลก

จ ำนวนรับ หน้ำที่ 5 

D:\2557\01งานสอบคดัเลือก\02รับตรง\ระเบียบการ รับตรง56\2556-12-03 ตน้ฉบบัส่งพสัดุจดัพิมพ\์05-1จ านวนรับ



          ระดบัปวส. ทีร่บัวฒุ ิปวช. หรอื ม.6

ล าดบั คา่ธรรมเนยีม กลุม่ ล าดบั

ที่ ตอ่ภาดเรยีน สอบ รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน ที่

123 ปวส.ชา่งกอ่สรา้ง ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ 7,000           ปกติ ปวช./ม.6 8104 843 30 30 123

124 ปวส.ชา่งกอ่สรา้ง สมทบ ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ 10,000         สมทบ ปวช./ม.6 8104 846 30 30 124

125 ปวส.ไฟฟ้า ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ 7,000           ปกติ ปวช./ม.6 8105 845 30 870 30 60 125

126 ปวส.เทคนคิคอมพวิเตอร์ ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ 7,000           ปกติ ปวช./ม.6 8108 844 30 30 126

127 ปวส.ชา่งยนต์ ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ 7,000           ปกติ ปวช./ม.6 8101 832 30 871 30 881 60 120 127

128 ปวส.ชา่งจักรกลหนัก ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ 7,000           ปกติ ปวช./ม.6 8101 833 30 30 128

129 ปวส.ชา่งกลโรงงาน ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ 7,000           ปกติ ปวช./ม.6 8110 839 30 30 129

130 ปวส.ชา่งโลหะ ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ 7,000           ปกติ ปวช./ม.6 8107 840 30 30 130

131 ปวส.การตลาด ปวส. บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 7,000           ปกติ ปวช./ม.6 8202 847 60 890 30 90 131

132 ปวส.การบัญชี ปวส. บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 7,000           ปกติ ปวช./ม.6 8203 891 60 60 132

133 ปวส.การจัดการ ปวส. บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 7,000           ปกติ ปวช./ม.6 8201 841 60 863 60 882 30 150 133

134 ปวส.คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ (ปวช./ม.6) ปวส. บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 7,000           ปกติ ปวช./ม.6 8204 864 30 883 30 60 134

135 ปวส.เทคโนโลยเีครือ่งจักรกลเกษตร ปวส. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 6,000           ปกติ ปวช./ม.6 8404 884 30 30 135

136 ปวส.เทคโนโลยภีมูทัิศน ์ ปวส. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 6,000           ปกติ ปวช./ม.6 8403 875 30 30 136

137 ปวส.การบรหิารงานคหกรรมศาสตร ์ ปวส. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 6,000           ปกติ ปวช./ม.6 8402 842 30 30 137

138 ปวส.เทคโนโลยกีารอาหาร  ปวส. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 6,000           ปกติ ปวช./ม.6 8403 866 30 885 30 60 138

139 ปวส.พชืศาสตร ์ ปวส. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 6,000           ปกติ ปวช./ม.6 8403 867 30 877 30 886 30 90 139

140 ปวส.สตัวศาสตร ์ ปวส. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 6,000           ปกติ ปวช./ม.6 8403 868 30 878 30 887 30 90 140

141 ปวส.ประมง  ปวส. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 6,000           ปกติ ปวช./ม.6 8403 869 30 879 30 888 30 90 141

0 390 0 300 180 270 0 0 1140

2040

หมายเหตุ     1. จ านวนรับที่แสดงนีเ้ป็นจ านวนรับที่รวมนักศึกษาโควตาของแต่ละเขตพืน้ที่แล้ว ดูจ านวนโควตาได้ที่ www.entrance.rmutl.ac.th/Bh เมนูที ่3

จ านวนรบันกัศกึษา ปีการศกึษา 2557

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

สถานที่จัดการเรียนการสอน

หลกัสตูร - วชิาเอก ระดบั คณะ ภาค รบัวุฒิ
เชยีงใหม่ ตาก

0

รวม

รวม จ านวนรบัระดบัปวส.ทีร่บัวฒุ ิปวช. / ม.6

รวม รบัระดบัปวส.ท ัง้หมด 330 540 300 420 180 270 0

เชยีงราย ล าปาง นา่น พษิณุโลก อ.จอมทอง อ.ดอยสะเก็ด

จ ำนวนรับ หน้ำที ่6 

D:\2557\01งานสอบคดัเลือก\02รับตรง\ระเบียบการ รับตรง56\2556-12-03 ตน้ฉบบัส่งพสัดุจดัพิมพ\์05-1จ านวนรับ



ล าดบั คา่ธรรมเนยีม กลุม่ ล าดบั

ที่ ตอ่ภาดเรยีน สอบ รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน ที่

142 ปวช.เตรยีมบรหิารธุรกจิ ปวช. วทิยาลัยเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 13,500            ปกติ ม.3 9999 999 30 30 142

143 ปวช.เตรยีมวศิวกรรมศาสตร์ ปวช. วทิยาลัยเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 14,500            ปกติ ม.3 9998 995 30 998 90 120 143

144 ปวช.เตรยีมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปวช. วทิยาลัยเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 14,500            ปกติ ม.3 9997 997 30 30 144

0 30 0 0 0 0 0 150 180

ล าดบั คา่ธรรมเนยีม กลุม่ ล าดบั

ที่ ตอ่ภาดเรยีน สอบ รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน รหสั จ านวน ที่

145 ศศ.บ.การท่องเทีย่วและการโรงแรม (4ปี) *เรยีนที ่น่าน+เชยีงราย ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 7,500           ปกติ ปวช./ม.6 2997 297 30 30 145

146 บช.บ.การบัญช ี(4ปี) *เรยีนที ่พษิณุโลก+เชยีงใหม่ ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์ 7,500           ปกติ ปวช./ม.6 2998 298 30 30 146

147 บธ.บ.การตลาด - การจัดการธุรกจิคา้ปลกี(4ปี) สมทบ *โครงการรว่มบ.เซน็ทรัลฯ ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์  - สมทบ ปวช./ม.6 2999 299 30 30 147

148 ปวส.เทคนคิอตุสาหกรรม (2ปี) *โครงการรว่มบรษัิท สยามมชิลนิ จ ากัด ปวส. วศิวกรรมศาสตร์  - ปกติ ปวช./ม.6 9000 900 15 15 148

105 0 0 0 0 0 0 0 105

11,145  

หมายเหตุ  1. จ านวนรับที่แสดงนีเ้ป็นจ านวนรับที่รวมนักศึกษาโควตาของแต่ละเขตพืน้ที่แล้ว ดูจ านวนโควตาได้ที่ www.entrance.rmutl.ac.th/Bh เมนูที ่3
                     2.รหัส 297 หลกัสูตร ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม (4ปี) *เรียนที่ น่าน+เชียงราย / ปี 1 - 2 เรียนที่ มทร.ล้านนา น่าน / ปี 3 - 4 เรียนที่มทร.ล้านนา เชียงราย / ส าเร็จการศึกษาที่ มทร.ล้านนา เชียงราย
                     3.หัส 298 หลกัสูตร บช.บ.การบัญชี (4ปี) *เรียนที่ พิษณุโลก+เชียงใหม่ / ปี 1 - 2 เรียนที่ มทร.ล้านนา พิษณุโลก / ปี 3 - 4 เรียนที่มทร.ล้านนา ภาคพายพั เชียงใหม่ / ส าเร็จการศึกษาที่ มทร.ล้านนา ภาคพายพั เชียงใหม่
                     4.รหัส 299 บธ.บ.การตลาด - การจัดการธุกจิค้าปลกี(4ปี) สมทบ *โครงการร่วมเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน เป็นโครงการทุนเรียนฟรีโดย บ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน ดูรายละเอยีดโครงการเพิ่มเติมได้ที่  หน้า 65 หรือที่ www.entrance.rmutl.ac.th
                     5.รหัส 900 ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม (3ปี) *โครงการร่วมบริษทั สยามมิชลนิ จ ากดั เป็นโครงการทุนเรียนฟรีโดย บ.สยามมิชลนิ จ ากดั ดูรายละเอยีดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ หน้า 68 หรือที่ www.entrance.rmutl.ac.th

          ระดบัปวช. ทีร่บัวฒุ ิม.3 เทา่น ัน้

จ านวนรบันกัศกึษา ปีการศกึษา 2557

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

สถานที่จัดการเรียนการสอน

หลกัสตูร - วชิาเอก ระดบั คณะ ภาค รบัวุฒิ
เชยีงใหม่ ตาก เชยีงราย ล าปาง

สถานที่จัดการเรียนการสอน

นา่น พษิณุโลก อ.จอมทอง อ.ดอยสะเก็ด
รวม

รวม รบัระดบัปวช.

          โครงการพเิศษ

อ.ดอยสะเก็ด
รวม

รวม รบัโครงการพเิศษท ัง้หมด

รวม จ านวนรบัทกุระดบั 3,345              1,830       1,470         1,800       1,260        960          

ตาก เชยีงราย ล าปาง นา่น พษิณุโลก อ.จอมทอง
หลกัสตูร - วชิาเอก ระดบั คณะ ภาค รบัวุฒิ

เชยีงใหม่

300             180             

จ ำนวนรับ หน้ำที ่7 

โครงการพเิศษ 

D:\2557\01งานสอบคดัเลือก\02รับตรง\ระเบียบการ รับตรง56\2556-12-03 ตน้ฉบบัส่งพสัดุจดัพิมพ\์05-1จ านวนรับ



          ระดบัปรญิญาตร ีทีร่บัวฒุ ิปวช. หรอื ม.6

ล าดบั คา่ธรรมเนยีม กลุม่ ล าดบั

ที่ ตอ่ภาดเรยีน สอบ ที่

1 วศ.บ.วศิวกรรมเครือ่งกล (4ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000            ปกติ ปวช./ม.6 1101 ม.6 แผนการเรยีน วทิย-์คณติ หรอื ปวช. สายชา่งอตุสาหกรรม ทกุสาขา หรอื หลกัสตูรเตรยีมวศิวกรรมศาสตร์ 1

2 วศ.บ.วศิวกรรมเครือ่งกล (4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 22,000          สมทบ ปวช./ม.6 1101 ม.6 แผนการเรยีน วทิย-์คณติ หรอื ปวช. สายชา่งอตุสาหกรรม ทกุสาขา หรอื หลกัสตูรเตรยีมวศิวกรรมศาสตร์ 2

3 ค.อ.บ.วศิวกรรมเครือ่งกล (5ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000            ปกติ ปวช./ม.6 1102 ม.6 แผนการเรยีน วทิย-์คณติ หรอื ปวช. สายชา่งอตุสาหกรรม ทกุสาขา หรอื หลกัสตูรเตรยีมวศิวกรรมศาสตร์ 3

4 วศ.บ.วศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ (4ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000            ปกติ ปวช./ม.6 1101 ม.6 แผนการเรยีน วทิย-์คณติ หรอื ปวช. สายชา่งอตุสาหกรรม ทกุสาขา หรอื หลกัสตูรเตรยีมวศิวกรรมศาสตร์ 4

5 วศบ.วศิวกรรมเหมอืงแร ่(4ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000            ปกติ ปวช./ม.6 1103 ม.6 แผนการเรยีน วทิย-์คณติ หรอื ปวช. สายชา่งอตุสาหกรรม ทกุสาขา หรอื หลกัสตูรเตรยีมวศิวกรรมศาสตร์ 5

6 วศ.บ.วศิวกรรมโยธา (4ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000            ปกติ ปวช./ม.6 1104 ม.6 แผนการเรยีน วทิย-์คณติ หรอื ปวช. สาขาวชิาชา่งกอ่สรา้ง ชา่งโยธา ชา่งส ารวจ ชา่งเทคนคิสถาปัตยกรรม หรอื หลกัสตูรเตรยีมวศิวกรรมศาสตร์ 6

7 วศ.บ.วศิวกรรมโยธา (4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 22,000          สมทบ ปวช./ม.6 1104 ม.6 แผนการเรยีน วทิย-์คณติ หรอื ปวช. สาขาวชิาชา่งกอ่สรา้ง ชา่งโยธา ชา่งส ารวจ ชา่งเทคนคิสถาปัตยกรรม หรอื หลกัสตูรเตรยีมวศิวกรรมศาสตร์ 7

8 ค.อ.บ.วศิวกรรมโยธา (5ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000            ปกติ ปวช./ม.6 1113 ม.6 แผนการเรยีน วทิย-์คณติ หรอื ปวช. สาขาวชิาชา่งกอ่สรา้ง ชา่งโยธา ชา่งส ารวจ ชา่งเทคนคิสถาปัตยกรรม หรอื หลกัสตูรเตรยีมวศิวกรรมศาสตร์ 8

9 วศ.บ.วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม (4ปี) *(รบัผา่นแอดมสิช ัน่ส ์) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000            ปกติ ปวช./ม.6 1100 ม.6 แผนการเรยีน วทิย-์คณติ หรอื ปวช. สายชา่งอตุสาหกรรม ทกุสาขา หรอื หลกัสตูรเตรยีมวศิวกรรมศาสตร์ 9

10 วศ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า (4ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000            ปกติ ปวช./ม.6 1105 ม.6 แผนการเรยีน วทิย-์คณติ หรอื ปวช. สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั แมคคาทรอนกิส ์อเิล็กทรอนกิส ์หรอื หลกัสตูรเตรยีมวศิวกรรมศาสตร์ 10

11 วศ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า (4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 22,000          สมทบ ปวช./ม.6 1105 ม.6 แผนการเรยีน วทิย-์คณติ หรอื ปวช. สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั แมคคาทรอนกิส ์อเิล็กทรอนกิส ์หรอื หลกัสตูรเตรยีมวศิวกรรมศาสตร์ 11

12 ค.อ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า (5ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000            ปกติ ปวช./ม.6 1106 ม.6 แผนการเรยีน วทิย-์คณติ หรอื ปวช. สาขาวชิาไฟฟ้าก าลงั แมคคาทรอนกิส ์อเิล็กทรอนกิส ์หรอื หลกัสตูรเตรยีมวศิวกรรมศาสตร์ 12

13 วศ.บ.วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส ์(4ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000            ปกติ ปวช./ม.6 1107 ม.6 แผนการเรยีน วทิย-์คณติ หรอื ปวช. สายชา่งอตุสาหกรรม ทกุสาขา หรอื หลกัสตูรเตรยีมวศิวกรรมศาสตร์ 13

14 วศ.บ.วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส ์(4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 22,000          สมทบ ปวช./ม.6 1107 ม.6 แผนการเรยีน วทิย-์คณติ หรอื ปวช. สายชา่งอตุสาหกรรม ทกุสาขา หรอื หลกัสตูรเตรยีมวศิวกรรมศาสตร์ 14

15 ค.อ.บ.วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม (5ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000            ปกติ ปวช./ม.6 1108 ม.6 แผนการเรยีน วทิย-์คณติ หรอื ปวช. สายชา่งอตุสาหกรรม สาขาวชิาชา่งอเิล็กทรอนกิส ์ชา่งอเิล็กทรอนกิสส์ือ่สาร ชา่งโทรคมนาคม  หรอื หลกัสตูรเตรยีมวศิวกรรมศาสตร์ 15

16 วศ.บ.วศิวกรรมอตุสาหการ (4ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000            ปกติ ปวช./ม.6 1109 ม.6 แผนการเรยีน วทิย-์คณติ หรอื ปวช. สายชา่งอตุสาหกรรม ทกุสาขา หรอื หลกัสตูรเตรยีมวศิวกรรมศาสตร์ 16

17 วศ.บ.วศิวกรรมอตุสาหการ (4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 22,000          สมทบ ปวช./ม.6 1109 ม.6 แผนการเรยีน วทิย-์คณติ หรอื ปวช. สายชา่งอตุสาหกรรม ทกุสาขา หรอื หลกัสตูรเตรยีมวศิวกรรมศาสตร์ 17

18 ค.อ.บ.วศิวกรรมอตุสาหการ (5ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000            ปกติ ปวช./ม.6 1110 ม.6 แผนการเรยีน วทิย-์คณติ หรอื ปวช. สายชา่งอตุสาหกรรม ทกุสาขา หรอื หลกัสตูรเตรยีมวศิวกรรมศาสตร์ 18

19 วศ.บ.วศิวกรรมแมพ่มิพ ์(4ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000            ปกติ ปวช./ม.6 1109 ม.6 แผนการเรยีน วทิย-์คณติ หรอื ปวช. สายวชิาชา่งอตุสาหกรรม ( ยกเวน้ วชิาชพีโยธาและกอ่สรา้ง)  หรอื หลกัสตูรเตรยีมวศิวกรรมศาสตร์ 19

20 วศ.บ.วศิวกรรมแมพ่มิพ ์(4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 22,000          สมทบ ปวช./ม.6 1109 ม.6 แผนการเรยีน วทิย-์คณติ หรอื ปวช. สายวชิาชา่งอตุสาหกรรม ( ยกเวน้ วชิาชพีโยธาและกอ่สรา้ง)  หรอื หลกัสตูรเตรยีมวศิวกรรมศาสตร์ 20

21 วศ.บ.วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(4ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000            ปกติ ปวช./ม.6 1111 ม.6 แผนการเรยีน วทิย-์คณติ หรอื ปวช. สายชา่งอตุสาหกรรม สาขาไฟฟ้า สาขาอเิล็กทรอนกิส ์สาขาเทคนคิคอมพวิเตอร ์หรอื หลกัสตูรเตรยีมวศิวกรรมศาสตร์ 21

22 วศ.บ.วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 22,000          สมทบ ปวช./ม.6 1111 ม.6 แผนการเรยีน วทิย-์คณติ หรอื ปวช. สายชา่งอตุสาหกรรม สาขาไฟฟ้า สาขาอเิล็กทรอนกิส ์สาขาเทคนคิคอมพวิเตอร ์หรอื หลกัสตูรเตรยีมวศิวกรรมศาสตร์ 22

23 วศ.บ.วศิวกรรมโลจสิตกิส ์(4ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000            ปกติ ปวช./ม.6 1112 ม.6 แผนการเรยีน วทิย-์คณติ หรอื ปวช. สายชา่งอตุสาหกรรม ทกุสาขา หรอื หลกัสตูรเตรยีมวศิวกรรมศาสตร์ 23

24 ศศ.บ.การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม (4ปี) ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 7,500            ปกติ ปวช./ม.6 2200 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. ทกุสาขาวชิา 24

25 ศศ.บ.การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม (4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 15,000          สมทบ ปวช./ม.6 2200 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. ทกุสาขาวชิา 25

26 บธ.บ.การจัดการ - การจัดการท่ัวไป(4ปี) ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 7,500            ปกติ ปวช./ม.6 2201 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. ทกุสาขาวชิา 26

27 บธ.บ.การจัดการ - การจัดการท่ัวไป(4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 15,000          สมทบ ปวช./ม.6 2201 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. ทกุสาขาวชิา 27

28 บธ.บ.การตลาด  (4ปี) ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 7,500            ปกติ ปวช./ม.6 2202 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. ทกุสาขาวชิา 28

29 บธ.บ.การตลาด (4ปี)  สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 15,000          สมทบ ปวช./ม.6 2202 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. ทกุสาขาวชิา 29

30 บธ.บ.การตลาด - การจัดการธรุกจิคา้ปลกี (4ปี) ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 7,500            ปกติ ปวช./ม.6 2202 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. ทกุสาขาวชิา 30

31 บช.บ.การบัญช ี(4ปี) ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 7,500            ปกติ ปวช./ม.6 2203 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. ทกุสาขาวชิา 31

32 บช.บ.การบัญช ี(4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 15,000          สมทบ ปวช./ม.6 2203 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. ทกุสาขาวชิา 32

คณุวฒุสิ าหรบัผูส้มคัร ปีการศกึษา 2557

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

คณุวฒุสิ าหรับผูส้มัครหลกัสตูร - วชิาเอก ระดบั คณะ ภาค รบัวฒุ ิ

คุณวุฒิ หน้าที ่1 
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          ระดบัปรญิญาตร ีทีร่บัวฒุ ิปวช. หรอื ม.6

ล าดบั คา่ธรรมเนยีม กลุม่ ล าดบั

ที่ ตอ่ภาดเรยีน สอบ ที่

33 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร ์(4ปี) ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 7,500            ปกติ ปวช./ม.6 2204 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. ทกุสาขาวชิา 33

34 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร ์(4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 15,000          สมทบ ปวช./ม.6 2204 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. ทกุสาขาวชิา 34

35 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารสากล (4ปี)  ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 7,500            ปกติ ปวช./ม.6 2207 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. ทกุสาขาวชิา 35

36 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารสากล (4ปี)  สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 15,000          สมทบ ปวช./ม.6 2207 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. ทกุสาขาวชิา 36

37 บธ.บ.ภาษาอังกฤษธรุกจิ (4ปี)  ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 7,500            ปกติ ปวช./ม.6 2205 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. ทกุสาขาวชิา 37

38 บธ.บ.ภาษาอังกฤษธรุกจิ (4ปี)  สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 15,000          สมทบ ปวช./ม.6 2205 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. ทกุสาขาวชิา 38

39 Internationl Business Management (4ปี) *สอนเป็นภาษาอังกฤษ ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 25,000          ปกติ ปวช./ม.6 2206 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. ทกุสาขาวชิา 39

40 สถ.บ.สถาปัตยกรรม (5ปี) ปรญิญาตรี ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15,000              ปกติ ปวช./ม.6 3301 ม.6 แผนการเรยีน วทิย-์คณติ หรอื ปวช. สาขาวชิาสถาปัตยกรรม หรอื เทยีบเทา่ 40

41 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (5ปี) ปรญิญาตรี ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15,000              ปกติ ปวช./ม.6 3302 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. ทกุสาขาวชิา 41

42 ศล.บ.ทัศนศลิป์ (4ปี) ปรญิญาตรี ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8,000                ปกติ ปวช./ม.6 3303 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. ทกุสาขาวชิา 42

43 ทล.บ.เทคโนโลยกีารพมิพแ์ละบรรจภัุณฑ ์(4ปี) ปรญิญาตรี ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8,000                ปกติ ปวช./ม.6 3304 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. สาขาวชิาอตุสาหกรรม, ออกแบบ, ออกศลิปกรรม, บรหิารธรุกจิ, สถาปัตยกรรมศาสตร,์ คหกรรมศาสตร ์หรอืเทยีบเทา่ 43

44 ศป.บ.ออกแบบสือ่สาร (4ปี) ปรญิญาตรี ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8,000                ปกติ ปวช./ม.6 3305 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. ทกุสาขาวชิา 44

45 ศป.บ.ออกแบบสือ่สาร (4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 25,000              สมทบ ปวช./ม.6 3305 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. ทกุสาขาวชิา 45

46 ทล.บ.เซรามกิ  (4ปี) ปรญิญาตรี ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8,000                ปกติ ปวช./ม.6 3306 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. ทกุสาขาวชิา 46

47 ศป.บ.สิง่ทอและเครือ่งประดบั (4ปี) ปรญิญาตรี ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8,000                ปกติ ปวช./ม.6 3307 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. ทกุสาขาวชิา 47

48 ศป.บ.ออกแบบอตุสาหกรรม (4ปี) ปรญิญาตรี ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8,000                ปกติ ปวช./ม.6 3308 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. ทกุสาขาวชิา 48

49 วท.บ.เทคโนโลยสีารสนเทศ (4ปี) ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000            ปกติ ปวช./ม.6 4401 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. ทกุสาขาวชิา 49

50 วท.บ.วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000            ปกติ ปวช./ม.6 4401 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. ทกุสาขาวชิา 50

51 ศศ.บ.คหกรรมศาสตร ์(4ปี) ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000            ปกติ ปวช./ม.6 4402 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. ทกุสาขาวชิา 51

52 วท.บ.เครือ่งจักรกลเกษตร (4ปี) ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000            ปกติ ปวช./ม.6 4403 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. ทกุสาขาวชิา 52

53 ทล.บ.เทคโนโลยภีูมทัิศน ์(4ปี) ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000            ปกติ ปวช./ม.6 4403 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. ทกุสาขาวชิา 53

54 วท.บ.ประมง (4ปี) ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000            ปกติ ปวช./ม.6 4403 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. ทกุสาขาวชิา 54

55 วท.บ.พชืศาสตร ์(4ปี) ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000            ปกติ ปวช./ม.6 4403 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. ทกุสาขาวชิา 55

56 วท.บ.สตัวศาสตร ์(4ปี) ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000            ปกติ ปวช./ม.6 4403 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. ทกุสาขาวชิา 56

57 วท.บ.พัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร (4ปี) ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000            ปกติ ปวช./ม.6 4403 ม.6 แผนการเรยีน วทิย-์คณติ หรอื ปวช. สาขาเกษตรกรรมหรอืคหกรรมศาสตร ์หรอื เทยีบเทา่ 57

58 วท.บ.เทคโนโลยชีวีภาพ (4ปี) ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000            ปกติ ม.6 4403 ม.6 แผนการเรยีน วทิย-์คณติ 58

59 วท.บ.วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร (4ปี) ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000            ปกติ ปวช./ม.6 4403 ม.6 แผนการเรยีน วทิย-์คณติ หรอื ปวช. สาขาเกษตรกรรมหรอืคหกรรมศาสตร ์หรอื เทยีบเทา่ 59

60 วท.บ.วศิวกรรมกระบวนการอาหาร  (4ปี) ปรญิญาตรี วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 9,000            ปกติ ปวช./ม.6 4404 ม.6 แผนการเรยีน วทิย-์คณติ หรอื ปวช. สายชา่งอตุสาหกรรม ทกุสาขา หรอื หลกัสตูรเตรยีมวศิวกรรมศาสตร์ 60
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ล าดบั คา่ธรรมเนยีม กลุม่ ล าดบั

ที่ ตอ่ภาดเรยีน สอบ ที่

61 วศ.บ.วศิวกรรมเครือ่งกล เทยีบโอน ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000                ปกติ ปวส. 5501 ปวส. สาขาวชิาชา่งยนต,์เทคนคิยานยนต,์ชา่งจักรกลหนัก,เครือ่งกลเรอื, ชา่งกลเกษตร,ชา่งเครือ่งกล, ชา่งท าความเย็นและปรับอากาศ หรอืเทยีบเทา่ 61

62 วศ.บ.วศิวกรรมเครือ่งกล เทยีบโอน สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 22,000              สมทบ ปวส. 5501 ปวส. สาขาวชิาชา่งยนต,์เทคนคิยานยนต,์ชา่งจักรกลหนัก,เครือ่งกลเรอื, ชา่งกลเกษตร,ชา่งเครือ่งกล, ชา่งท าความเย็นและปรับอากาศ หรอืเทยีบเทา่ 62

63 อส.บ.เทคโนโลยเีครือ่งกล ตอ่เนือ่ง ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 8,000                ปกติ ปวส. 5501 ปวส. สายวชิาชา่งอตุสาหกรรม สาขาชา่งยนต,์ชา่งเทคนคิยานยนต,์ชา่งเครือ่งกลเรอื,ชา่งจักรกลหนัก, ชา่งกลเกษตร,,ชา่งเครือ่งกล หรอืเทยีบเทา่ 63

64 อส.บ.เทคโนโลยเีครือ่งกล ตอ่เนือ่ง สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 18,000              สมทบ ปวส. 5501 ปวส. สายวชิาชา่งอตุสาหกรรม สาขาชา่งยนต,์ชา่งเทคนคิยานยนต,์ชา่งเครือ่งกลเรอื,ชา่งจักรกลหนัก, ชา่งกลเกษตร,,ชา่งเครือ่งกล หรอืเทยีบเทา่ 64

ปวส. สายชา่งอตุสาหกรรม สาขาวชิาชา่งยนต,์ชา่งเทคนคิยานยนต,์ชา่งจักรกลหนัก,ชา่งกลเรอื, ชา่งกลเกษตร,ชา่งเครือ่งกล,

ชา่งเครือ่งท าความเย็นและปรับอากาศ หรอืเทยีบเทา่

66 วศ.บ.วศิวกรรมโยธา เทยีบโอน ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000                ปกติ ปวส. 5503 ปวส. สาขาวชิาชา่งกอ่สรา้ง,ชา่งโยธา,ชา่งส ารวจ,เทคโนโลยขีนสง่,การบรหิารงานกอ่สรา้ง.และ ชา่งเขยีนแบบโยธา หรอืเทยีบเทา่ 66

67 วศ.บ.วศิวกรรมโยธา เทยีบโอน สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 22,000              สมทบ ปวส. 5503 ปวส. สาขาวชิาชา่งกอ่สรา้ง,ชา่งโยธา,ชา่งส ารวจ,เทคโนโลยขีนสง่,การบรหิารงานกอ่สรา้ง.และ ชา่งเขยีนแบบโยธา หรอืเทยีบเทา่ 67

68 วศ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า เทยีบโอน ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000                ปกติ ปวส. 5504 ปวส. สาขาวชิาไฟฟ้า ,ไฟฟ้าก าลงั, หรอืเทยีบเทา่ 68

69 วศ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า เทยีบโอน สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 22,000              สมทบ ปวส. 5504 ปวส. สาขาวชิาไฟฟ้า ,ไฟฟ้าก าลงั, หรอืเทยีบเทา่ 69

70 อส.บ.เทคโนโลยไีฟฟ้า ตอ่เนือ่ง  ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 8,000                ปกติ ปวส. 5504 ปวส. สาขาวชิาชา่งไฟฟ้า หรอืเทยีบเทา่ 70

71 อส.บ.เทคโนโลยไีฟฟ้า ตอ่เนือ่ง สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 18,000              สมทบ ปวส. 5504 ปวส. สาขาวชิาชา่งไฟฟ้า หรอืเทยีบเทา่ 71

72 ค.อ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า เทยีบโอน ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 8,000                ปกติ ปวส. 5505 ปวส. สายชา่งอตุสาหกรรม สาขาวชิาชา่งไฟฟ้า,ชา่งไฟฟ้าก าลงั หรอื เทยีบเทา่ 72

73 วศ.บ.วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์เทยีบโอน ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000                ปกติ ปวส. 5506 ปวส.สายชา่งอตุสาหกรรม สาขาเทคนคิคอมพวิเตอร,์ สาขาอเิล็กทรอนกิส ์หรอืเทยีบเทา่ 73

74 วศ.บ.วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์เทยีบโอน สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 22,000              สมทบ ปวส. 5506 ปวส.สายชา่งอตุสาหกรรม สาขาเทคนคิคอมพวิเตอร,์ สาขาอเิล็กทรอนกิส ์หรอืเทยีบเทา่ 74

75 อส.บ.เทคโนโลยโีทรคมนาคม ตอ่เนือ่ง ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 8,000                ปกติ ปวส. 5507 ปวส.สายชา่งอตุสาหกรรม สาขาวชิาชา่งอเิล็คทรอนกิส,์ชา่งอเิล็คทรอนกิสส์ือ่สาร,ชา่งโทรคมนาคม หรอืเทยีบเทา่ 75

76 อส.บ.เทคโนโลยโีทรคมนาคม  ตอ่เนือ่ง สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 18,000              สมทบ ปวส. 5507 ปวส.สายชา่งอตุสาหกรรม สาขาวชิาชา่งอเิล็คทรอนกิส,์ชา่งอเิล็คทรอนกิสส์ือ่สาร,ชา่งโทรคมนาคม หรอืเทยีบเทา่ 76

77 วศ.บ.วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส ์ เทยีบโอน ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 9,000                ปกติ ปวส. 5507 ปวส.สายชา่งอตุสาหกรรม  หรอืเทยีบเทา่ 77

78 วศ.บ.วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส ์ เทยีบโอน สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 22,000              สมทบ ปวส. 5507 ปวส.สายชา่งอตุสาหกรรม  หรอืเทยีบเทา่ 78

79 ค.อ.บ.วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม เทยีบโอน ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ 8,000                ปกติ ปวส. 5508 ปวส.สายชา่งอตุสาหกรรม สาขาวชิาชา่งอเิล็คทรอนกิส,์ชา่งอเิล็กทรอนกิสส์ือ่สาร,ชา่งโทรคมนาคม หรอืเทยีบเทา่ 79

ปวส. สาขาวชิาชา่งกลโรงงาน,ชา่งกลโลหะ,ชา่งเชือ่มและโลหะแผน่,ชา่งทอ่และประสาน, ชา่งโลหะ, ชา่งแมพ่มิพ,์ ชา่งเทคนคิอตุสาหกรรม,

ชา่งเขยีนแบบเครือ่งกล,ชา่งซอ่มบ ารงุ  หรอืเทยีบเทา่

ปวส. สาขาวชิาชา่งกลโรงงาน,ชา่งกลโลหะ,ชา่งเชือ่มและโลหะแผน่,ชา่งทอ่และประสาน, ชา่งโลหะ, ชา่งแมพ่มิพ,์ ชา่งเทคนคิอตุสาหกรรม,

ชา่งเขยีนแบบเครือ่งกล,ชา่งซอ่มบ ารงุ  หรอืเทยีบเทา่

ปวส. สายชา่งอตุสาหกรรม สาขาวชิาชา่งกลโรงงาน,ชา่งเทคนคิการผลติ ชา่งโลหะ,ชา่งทอ่และประสาน,ออกแบบการผลติ,ชา่งเครือ่งกล,เทคนคิอตุสาหกรรม,

โลหะวทิยา,ชา่งผลติเครือ่งมอืและแมพ่มิพ ์และชา่งแมพ่มิพอ์ัญมณี หรอืเทยีบเทา่

ปวส. สายชา่งอตุสาหกรรม สาขาวชิาชา่งกลโรงงาน,ชา่งเทคนคิการผลติ ชา่งโลหะ,ชา่งทอ่และประสาน,ออกแบบการผลติ,ชา่งเครือ่งกล,เทคนคิอตุสาหกรรม,

โลหะวทิยา,ชา่งผลติเครือ่งมอืและแมพ่มิพ ์และชา่งแมพ่มิพอ์ัญมณี หรอืเทยีบเทา่

ปวส. สายชา่งอตุสาหกรรม สาขาวชิาชา่งกลโรงงาน,ชา่งกลโลหะ,ชา่งเชือ่มและโลหะแผน่,ชา่งทอ่และประสาน, ชา่งโลหะ,ชา่งแมพ่มิพ ์,ชา่งเทคนคิอตุสาหกรรม,

ชา่งเครือ่งมอืกล,ชา่งเขยีนแบบเครือ่งกล, ชา่งชอ่มบ ารงุ  หรอืเทยีบเทา่

หมายเหตุ      1. เทียบเท่า หมายถึง การเทียบสาขาวชิาที่มีช่ือเรียกเป็นอย่างอืน่แต่มีแผนการเรียนใกล้เคยีงกบัช่ือสาขาวชิาที่ระบุไว้ในระเบียบการ ไม่ใช่เทียบเท่าระดับ ปวช. หรือ ปวส.

82

83

848,000                ปกติ ปวส. 5510วศิวกรรมศาสตร์ค.อ.บ.วศิวกรรมอตุสาหการ เทยีบโอน84 ปรญิญาตรี

คณุวฒุสิ าหรบัผูส้มคัร ปีการศกึษา 2557

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

5509

18,000              สมทบ 5509ปวส.

วศิวกรรมศาสตร์

วศิวกรรมศาสตร์

8,000                ปกติ ปวส.82 อส.บ.เทคโนโลยอีตุสาหการ  ตอ่เนือ่ง 

83 อส.บ.เทคโนโลยอีตุสาหการ  ตอ่เนือ่ง สมทบ

ปรญิญาตรี

ปรญิญาตรี

คณุวฒุสิ าหรับผูส้มัครภาค รบัวฒุ ิ

8,000                

หลกัสตูร - วชิาเอก ระดบั คณะ

65 655502ปวส.ปกติ

81

80

วศิวกรรมศาสตร์ปรญิญาตรีค.อ.บ.วศิวกรรมเครือ่งกล เทยีบโอน 

81

80

สมทบ ปวส. 5509

5509ปวส.ปกติ

22,000              

9,000                

วศิวกรรมศาสตร์

วศิวกรรมศาสตร์

ปรญิญาตรี

ปรญิญาตรี

วศ.บ.วศิวกรรมอตุสาหการ เทยีบโอน สมทบ

วศ.บ.วศิวกรรมอตุสาหการ เทยีบโอน 

คุณวุฒิ หน้าที ่3 

D:\2557\01งานสอบคดัเลือก\02รับตรง\ระเบียบการ รับตรง56\2556-12-03 ตน้ฉบบัส่งพสัดุจดัพิมพ\์05-2คุณวฒิุ



          ระดบัปรญิญาตร ีทีร่บัวฒุ ิปวส. เทา่น ัน้

ล าดบั คา่ธรรมเนยีม กลุม่ ล าดบั

ที่ ตอ่ภาดเรยีน สอบ ที่

85 บธ.บ.การตลาด  เทยีบโอน  ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 7,500            ปกติ ปวส. 6601 ปวส. บรหิารธรุกจิทกุสาขา หรอืเทยีบเทา่ 85

86 บธ.บ.การตลาด  เทยีบโอน สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 15,000          สมทบ ปวส. 6601 ปวส. บรหิารธรุกจิทกุสาขา หรอืเทยีบเทา่ 86

87 บธ.บ.การตลาด - การตลาดระหวา่งประเทศ  เทยีบโอน  ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 7,500            ปกติ ปวส. 6601 ปวส. บรหิารธรุกจิทกุสาขา หรอืเทยีบเทา่ 87

88 บช.บ.การบัญช ี เทยีบโอน ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 7,500            ปกติ ปวส. 6602 ปวส. การบัญชี 88

89 บช.บ.การบัญช ี เทยีบโอน สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 15,000          สมทบ ปวส. 6602 ปวส. การบัญชี 89

90 บธ.บ.การจัดการ - การจัดการท่ัวไป เทยีบโอน ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 7,500            ปกติ ปวส. 6603 ปวส. บรหิารธรุกจิทกุสาขา หรอืเทยีบเทา่ 90

91 บธ.บ.การจัดการ - การจัดการท่ัวไป เทยีบโอน สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 15,000          สมทบ ปวส. 6603 ปวส. บรหิารธรุกจิทกุสาขา หรอืเทยีบเทา่ 91

92 บธ.บ.การจัดการ - การจัดการส านักงาน เทยีบโอน ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 7,500            ปกติ ปวส. 6603 ปวส. บรหิารธรุกจิทกุสาขา หรอืเทยีบเทา่ 92

93 บธ.บ.การจัดการ - การจัดการส านักงาน เทยีบโอน สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 15,000          สมทบ ปวส. 6603 ปวส. บรหิารธรุกจิทกุสาขา หรอืเทยีบเทา่ 93

94 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร ์เทยีบโอน ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 7,500            ปกติ ปวส. 6604 ปวส. บรหิารธรุกจิทกุสาขา หรอืเทยีบเทา่ 94

95 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร ์เทยีบโอน สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 15,000          สมทบ ปวส. 6604 ปวส. บรหิารธรุกจิทกุสาขา หรอืเทยีบเทา่ 95

96 บธ.บ.ภาษาอังกฤษธรุกจิ เทยีบโอน ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 7,500            ปกติ ปวส. 6605 ปวส. บรหิารธรุกจิทกุสาขา หรอืเทยีบเทา่ 96

97 บธ.บ.ภาษาอังกฤษธรุกจิ เทยีบโอน สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 15,000          สมทบ ปวส. 6605 ปวส. บรหิารธรุกจิทกุสาขา หรอืเทยีบเทา่ 97

98 วท.บ.เทคโนโลยสีารสนเทศ เทยีบโอน  ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 9,000            ปกติ ปวส. 7701 ปวส. ทกุสาขาวชิา หรอืเทยีบเทา่ 98

99 วท.บ.วทิยาการคอมพวิเตอร ์เทยีบโอน ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 9,000            ปกติ ปวส. 7701 ปวส. ทกุสาขาวชิา หรอืเทยีบเทา่ 99

100 คศ.บ.คหกรรมศาสตร ์เทยีบโอน ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000            ปกติ ปวส. 7702 ปวส. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร ์สาขาวชิาผา้และเครือ่งแตง่กาย สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ หรอืเทยีบเทา่ 100

101 วท.บ.พชืศาสตร ์เทยีบโอน ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000            ปกติ ปวส. 7703 ปวส. เกษตรกรรม หรอืเทยีบเทา่ 101

102 วท.บ.สตัวศาสตร ์ เทยีบโอน ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000            ปกติ ปวส. 7704 ปวส. เกษตรกรรม หรอืเทยีบเทา่ 102

103 วท.บ.พัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร เทยีบโอน ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000            ปกติ ปวส. 7709 ปวส. เทคโนโลยกีารอาหาร หรอืเทยีบเทา่ 103

104 วท.บ.เทคโนโลยภีูมทัิศน ์เทยีบโอน ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000            ปกติ ปวส. 7705 ปวส. เกษตรกรรม, กอ่สรา้ง,โยธา,วจิติรศลิป์, สถาปัตยกรรม, ศลิปกรรม, พชืศาสตร,์ ภมูสิถาปัตยกรรม หรอืเทยีบเทา่ 104

105 วท.บ.วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร เทยีบโอน ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000            ปกติ ปวส. 7706 ปวส. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร  หรอืเทยีบเทา่ 105

106 วท.บ.ประมง เทยีบโอน ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000            ปกติ ปวส. 7707 ปวส. เกษตรกรรม หรอืเทยีบเทา่ 106

107 วท.บ.เครือ่งจักรกลเกษตร  เทยีบโอน ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 7,000            ปกติ ปวส. 7708 ปวส. สาขาวชิาเทคโนโลยเีครือ่งจักรกลเกษตร/ชา่งกลเกษตร/เกษตรกรรม ทกุสาขา   หรอืเทยีบเทา่ 107

หมายเหตุ      1. เทียบเท่า หมายถึง การเทียบสาขาวชิาที่มีช่ือเรียกเป็นอย่างอืน่แต่มีแผนการเรียนใกล้เคยีงกบัช่ือสาขาวชิาที่ระบุไว้ในระเบียบการ ไม่ใช่เทียบเท่าระดับ ปวช. หรือ ปวส.

คณุวฒุสิ าหรับผูส้มัครหลกัสตูร - วชิาเอก ระดบั คณะ ภาค รบัวฒุ ิ

คณุวฒุสิ าหรบัผูส้มคัร ปีการศกึษา 2557

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

คุณวุฒิ หน้าที ่4 

D:\2557\01งานสอบคดัเลือก\02รับตรง\ระเบียบการ รับตรง56\2556-12-03 ตน้ฉบบัส่งพสัดุจดัพิมพ\์05-2คุณวฒิุ



ล าดบั คา่ธรรมเนยีม กลุม่ ล าดบั

ที่ ตอ่ภาดเรยีน สอบ ที่

108 ปวส.โยธา ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ 7,000            ปกติ ปวช. 9104 ปวช.ชา่งกอ่สรา้ง หรอืเทยีบเทา่ 108

109 ปวส.ไฟฟ้า ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ 7,000            ปกติ ปวช. 9105 ปวช.ไฟฟ้าก าลงั หรอืเทยีบเทา่ 109

110 ปวส.อเิล็กทรอนกิส์ ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ 7,000            ปกติ ปวช. 9106 ปวช. อเิล็กทรอนกิส ์หรอืเทยีบเทา่ 110

111 ปวส.อเิล็กทรอนกิส(์สือ่สาร) ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ 7,000            ปกติ ปวช. 9106 ปวช. อเิล็กทรอนกิส ์หรอืเทยีบเทา่ 111

112 ปวส.เทคนคิคอมพวิเตอร ์ ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ 7,000            ปกติ ปวช. 9108 ปวช.อเิล็กทรอนกิส,์ เทคนคิคอมพวิเตอร ์หรอืเทยีบเทา่ 112

113 ปวส.ชา่งยนต์ ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ 7,000            ปกติ ปวช. 9101 ปวช. ชา่งยนต ์ หรอืเทยีบเทา่ 113

114 ปวส.ชา่งกลเกษตร ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ 7,000            ปกติ ปวช. 9101 ปวช. ชา่งกลเกษตร , ชา่งยนต ์, ชา่งโลหะ , ชา่งกลโรงงานหรอืเทยีบเทา่ 114

ปวช. ชา่งโลหะ , ชา่งเชือ่มและโลหะแผน่ , ชา่งทอ่ประสาน, ชา่งเทคนคิโลหะ, โลหะการ, ชา่งกลโรงงาน, ชา่งเทคนคิอตุสาหกรรม,

ชา่งประกอบผลติภัณฑ,์ ชา่งเครือ่งมอืกลและซอ่มบ ารงุ หรอืเทยีบเทา่

116 ปวส.ชา่งกลโรงงาน ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ 7,000            ปกติ ปวช. 9110 ปวช. ชา่งกลโรงงาน, ชา่งเขยีนแบบเครือ่งมอืกล, ชา่งซอ่มบ ารงุ, ชา่งแมพ่มิพ ์หรอืเทยีบเทา่ 116

117 ปวส.เทคนคิอตุสาหกรรม ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ 7,000            ปกติ ปวช. 9111 ปวช. สายชา่งอตุสาหกรรมทกุสาขา 117

118 ปวส.การตลาด ปวส. บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 7,000            ปกติ ปวช. 9202 ปวช. สายบรหิารธรุกจิทกุสาขา 118

119 ปวส.การบัญช ี ปวส. บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 7,000            ปกติ ปวช. 9203 ปวช. การบัญช ี 119

120 ปวส.การจัดการ ปวส. บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 7,000            ปกติ ปวช. 9201 ปวช. สายบรหิารธรุกจิทกุสาขา 120

121 ปวส.คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปวส. บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 7,000            ปกติ ปวช. 9204 ปวช. สายบรหิารธรุกจิทกุสาขา 121

หมายเหตุ      1. เทียบเท่า หมายถึง การเทียบสาขาวชิาที่มีช่ือเรียกเป็นอย่างอืน่แต่มีแผนการเรียนใกล้เคยีงกบัช่ือสาขาวชิาที่ระบุไว้ในระเบียบการ ไม่ใช่เทียบเท่าระดับ ปวช. หรือ ปวส.

ล าดบั คา่ธรรมเนยีม กลุม่ ล าดบั

ที่ ตอ่ภาดเรยีน สอบ ที่

122 ปวส.คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปวส. บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 7,000            ปกติ ม.6 8204 ม. 6  ทกุแผนการเรยีน  122

คณุวฒุสิ าหรับผูส้มัคร

คณุวฒุสิ าหรับผูส้มัคร

คณุวฒุสิ าหรบัผูส้มคัร ปีการศกึษา 2557

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

          ระดบัปวส. ทีร่บัวฒุ ิม.6 เทา่น ัน้

หลกัสตูร - วชิาเอก ระดบั คณะ ภาค รบัวฒุ ิ

1159107ปวช.ปกติ7,000            วศิวกรรมศาสตร์

          ระดบัปวส. ทีร่บัวฒุ ิปวช. เทา่น ัน้

หลกัสตูร - วชิาเอก ระดบั คณะ ภาค รบัวฒุ ิ

ปวส.ปวส.ชา่งโลหะ115

คุณวุฒิ หน้าที ่5 
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          ระดบัปวส. ทีร่บัวฒุ ิปวช. หรอื ม.6

ล าดบั คา่ธรรมเนยีม กลุม่ ล าดบั

ที่ ตอ่ภาดเรยีน สอบ ที่

123 ปวส.ชา่งกอ่สรา้ง ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ 7,000            ปกติ ปวช./ม.6 8104 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวช. ชา่งกอ่สรา้ง, ชา่งโยธา, เทคนคิสถาปัตยกรรม 123

124 ปวส.ชา่งกอ่สรา้ง สมทบ ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ 10,000          สมทบ ปวช./ม.6 8104 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวช. ชา่งกอ่สรา้ง, ชา่งโยธา, เทคนคิสถาปัตยกรรม 124

125 ปวส.ไฟฟ้า ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ 7,000            ปกติ ปวช./ม.6 8105 ม.6 วทิย ์-  คณติ หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวช. ไฟฟ้า หรอืเทยีบเทา่ 125

126 ปวส.เทคนคิคอมพวิเตอร์ ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ 7,000            ปกติ ปวช./ม.6 8108 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวช. ชา่งอเิล็กทรอนกิส,์ ชา่งเทคนคิคอมพวิเตอร ์หรอืเทยีบเทา่ 126

127 ปวส.ชา่งยนต์ ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ 7,000            ปกติ ปวช./ม.6 8101 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวช. เครือ่งกล, ชา่งยนต ์หรอืเทยีบเทา่ 127

128 ปวส.ชา่งจักรกลหนัก ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ 7,000            ปกติ ปวช./ม.6 8101 ม.6 วทิย ์-  คณติ หรอื ปวช. ชา่งยนต ์ หรอืเทยีบเทา่ 128

129 ปวส.ชา่งกลโรงงาน ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ 7,000            ปกติ ปวช./ม.6 8110 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอืปวช. ชา่งกลโรงงาน, ชา่งเครือ่งมอืกล, ชา่งเขยีนแบบเครือ่งมอืกล, ชา่งซอ่มบ ารงุ, ชา่งแมคคาทรอนกิส ์หรอืเทยีบเทา่ 129

130 ปวส.ชา่งโลหะ ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ 7,000            ปกติ ปวช./ม.6 8107 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอืปวช. ชา่งกลโรงงาน, ชา่งเครือ่งมอืกล, ชา่งเขยีนแบบเครือ่งมอืกล, ชา่งซอ่มบ ารงุ, ชา่งแมคคาทรอนกิส ์หรอืเทยีบเทา่ 130

131 ปวส.การตลาด ปวส. บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 7,000            ปกติ ปวช./ม.6 8202 ม. 6 ทกุแผนการเรยีน, ปวช. สายบรหิารธรุกจิทกุสาขา 131

132 ปวส.การบัญชี ปวส. บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 7,000            ปกติ ปวช./ม.6 8203 ม. 6 ทกุแผนการเรยีน, ปวช. สายบรหิารธรุกจิทกุสาขา 132

133 ปวส.การจัดการ ปวส. บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 7,000            ปกติ ปวช./ม.6 8201 ม. 6 ทกุแผนการเรยีน, ปวช. สายบรหิารธรุกจิทกุสาขา 133

134 ปวส.คอมพวิเตอรธ์รุกจิ (ปวช./ม.6) ปวส. บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 7,000            ปกติ ปวช./ม.6 8204 ม. 6 ทกุแผนการเรยีน, ปวช. สายบรหิารธรุกจิทกุสาขา 134

135 ปวส.เทคโนโลยเีครือ่งจักรกลเกษตร ปวส. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 6,000            ปกติ ปวช./ม.6 8404 ม. 6  โปรแกรมชา่งอตุสาหกรรม ,ปวช. เกษตรกรรม หรอืเทยีบเทา่ 135

136 ปวส.เทคโนโลยภีูมทัิศน ์ ปวส. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 6,000            ปกติ ปวช./ม.6 8403 ม. 6 ทกุแผนการเรยีน, ปวช. เกษตรกรรม หรอืเทยีบเทา่ 136

137 ปวส.การบรหิารงานคหกรรมศาสตร ์ ปวส. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 6,000            ปกติ ปวช./ม.6 8402 ม. 6 ทกุแผนการเรยีน ,ปวช. คหกรรมศาสตร,์ ปวช. ทกุแผนกวชิา 137

138 ปวส.เทคโนโลยกีารอาหาร  ปวส. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 6,000            ปกติ ปวช./ม.6 8403 ม. 6 ทกุแผนการเรยีน, ปวช. เกษตรกรรม หรอืเทยีบเทา่ 138

139 ปวส.พชืศาสตร ์ ปวส. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 6,000            ปกติ ปวช./ม.6 8403 ม. 6 ทกุแผนการเรยีน, ปวช. เกษตรกรรม หรอืเทยีบเทา่ 139

140 ปวส.สตัวศาสตร ์ ปวส. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 6,000            ปกติ ปวช./ม.6 8403 ม. 6 ทกุแผนการเรยีน, ปวช. เกษตรกรรม หรอืเทยีบเทา่ 140

141 ปวส.ประมง  ปวส. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร 6,000            ปกติ ปวช./ม.6 8403 ม. 6 ทกุแผนการเรยีน, ปวช. เกษตรกรรม หรอืเทยีบเทา่ 141

หมายเหตุ      1. เทียบเท่า หมายถึง การเทียบสาขาวชิาที่มีช่ือเรียกเป็นอย่างอืน่แต่มีแผนการเรียนใกล้เคยีงกบัช่ือสาขาวชิาที่ระบุไว้ในระเบียบการ ไม่ใช่เทียบเท่าระดับ ปวช. หรือ ปวส.

คณุวฒุสิ าหรับผูส้มัคร

คณุวฒุสิ าหรบัผูส้มคัร ปีการศกึษา 2557

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

หลกัสตูร - วชิาเอก ระดบั คณะ ภาค รบัวฒุ ิ

คุณวุฒิ หน้าที ่6 
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ล าดบั คา่ธรรมเนยีม กลุม่ ล าดบั

ที่ ตอ่ภาดเรยีน สอบ ที่

142 ปวช.เตรยีมบรหิารธรุกจิ ปวช. วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 13,500              ปกติ ม.3 9999 มัธยมศกึษาปีที ่3 142

143 ปวช.เตรยีมวศิวกรรมศาสตร์ ปวช. วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 14,500              ปกติ ม.3 9998 มัธยมศกึษาปีที ่3 143

144 ปวช.เตรยีมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปวช. วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ 14,500              ปกติ ม.3 9997 มัธยมศกึษาปีที ่3 144

ล าดบั คา่ธรรมเนยีม กลุม่ ล าดบั

ที่ ตอ่ภาดเรยีน สอบ ที่

145 ศศ.บ.การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม (4ปี) *เรยีนที ่น่าน+เชยีงราย ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 7,500            ปกติ ปวช./ม.6 2998 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. ทกุสาขาวชิา 145

146 บช.บ.การบัญช ี(4ปี) *เรยีนที ่พษิณุโลก+เชยีงใหม่ ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ 7,500            ปกติ ปวช./ม.6 2997 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. ทกุสาขาวชิา 146

147 บธ.บ.การตลาด - การจัดการธรุกจิคา้ปลกี(4ปี) สมทบ *โครงการรว่มเซน็ทรัลฯ ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์  - สมทบ ปวช./ม.6 2999 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. ทกุสาขาวชิา 147

148 ปวส.เทคนคิอตุสาหกรรม (2ปี) *โครงการรว่มบรษัิท สยามมชิลนิ จ ากัด ปวส. วศิวกรรมศาสตร์  - ปกติ ปวช./ม.6 9000 ม.6 ทกุแผนการเรยีน หรอื ปวช. ทกุสาขาวชิา 148

          โครงการพเิศษ

หลกัสตูร - วชิาเอก ระดบั คณะ ภาค รบัวฒุ ิ

          ระดบั ปวช. ทีร่บัวฒุ ิม.3 เทา่น ัน้

คณุวฒุสิ าหรบัผูส้มคัร ปีการศกึษา 2557

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

หลกัสตูร - วชิาเอก ระดบั คณะ ภาค รบัวฒุ ิ

คุณวุฒิ หน้าที ่7 
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          ระดบัปรญิญาตร ีทีร่บัวฒุ ิปวช. หรอื ม.6

ล าดบั กลุม่ เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ล าปาง น่าน พิษณุโลก อ.จอมทอง อ.ดอยสะเกด็ ล าดบั

ที่ สอบ รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั ที่

1 วศ.บ.วศิวกรรมเครือ่งกล (4ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 1101 101 134 15-มี.ค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 003 1

2 วศ.บ.วศิวกรรมเครือ่งกล (4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สมทบ ปวช./ม.6 1101 112 15-มี.ค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 003 2

3 ค.อ.บ.วศิวกรรมเครือ่งกล (5ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 1102 137 15-มี.ค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 002 รหสัขอ้สอบ 111 003 3

4 วศ.บ.วศิวกรรมเกษตรและชวีภาพ (4ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 1101 102 15-มี.ค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 003 4

5 วศบ.วศิวกรรมเหมอืงแร ่(4ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 1103 104 15-มี.ค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 005 5

6 วศ.บ.วศิวกรรมโยธา (4ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 1104 105 135 152 15-มี.ค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 006 6

7 วศ.บ.วศิวกรรมโยธา (4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สมทบ ปวช./ม.6 1104 118 15-มี.ค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 006 7

8 ค.อ.บ.วศิวกรรมโยธา (5ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 1113 106 15-มี.ค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 002 รหสัขอ้สอบ 111 006 8

9 วศ.บ.วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม (4ปี) *(รบัผา่นแอดมสิช ัน่ส ์) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 1100 Admission 9

10 วศ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า (4ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 1105 107 132 151 15-มี.ค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 007 10

11 วศ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า (4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สมทบ ปวช./ม.6 1105 108 15-มี.ค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 007 11

12 ค.อ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า (5ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 1106 138 155 15-มี.ค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 002 รหสัขอ้สอบ 111 007 12

13 วศ.บ.วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส ์(4ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 1107 116 136 15-มี.ค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 008 13

14 วศ.บ.วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส ์(4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สมทบ ปวช./ม.6 1107 117 15-มี.ค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 008 14

15 ค.อ.บ.วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม (5ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 1108 109 153 15-มี.ค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 002 รหสัขอ้สอบ 111 008 15

16 วศ.บ.วศิวกรรมอตุสาหการ (4ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 1109 110 131 156 15-มี.ค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 009 16

17 วศ.บ.วศิวกรรมอตุสาหการ (4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สมทบ ปวช./ม.6 1109 119 15-มี.ค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 009 17

18 ค.อ.บ.วศิวกรรมอตุสาหการ (5ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 1110 139 15-มี.ค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 002 รหสัขอ้สอบ 111 009 18

19 วศ.บ.วศิวกรรมแมพ่มิพ ์(4ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 1109 111 15-มี.ค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 009 19

20 วศ.บ.วศิวกรรมแมพ่มิพ ์(4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สมทบ ปวช./ม.6 1109 115 15-มี.ค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 009 20

21 วศ.บ.วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(4ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 1111 113 133 157 15-มี.ค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 010 21

22 วศ.บ.วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สมทบ ปวช./ม.6 1111 114 15-มี.ค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 010 22

23 วศ.บ.วศิวกรรมโลจสิตกิส ์(4ปี) ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 1112 154 15-มี.ค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 011 23

24 ศศ.บ.การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม (4ปี) ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 2200 Admission 238 258 268 276 220 16-มี.ค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 002 รหสัขอ้สอบ 200 032 รหสัขอ้สอบ 222 035 24

25 ศศ.บ.การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม (4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ สมทบ ปวช./ม.6 2200 212 16-มี.ค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 002 รหสัขอ้สอบ 200 032 รหสัขอ้สอบ 222 035 25

26 บธ.บ.การจัดการ - การจัดการท่ัวไป(4ปี) ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 2201 201 231 251 261 271 281 221 16-มี.ค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 002 รหสัขอ้สอบ 200 031 รหสัขอ้สอบ 222 036 26

27 บธ.บ.การจัดการ - การจัดการท่ัวไป(4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ สมทบ ปวช./ม.6 2201 202 222 16-มี.ค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 002 รหสัขอ้สอบ 200 031 รหสัขอ้สอบ 222 036 27

28 บธ.บ.การตลาด  (4ปี) ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 2202 203 232 252 262 272 16-มี.ค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 002 รหสัขอ้สอบ 200 031 รหสัขอ้สอบ 222 037 28

29 บธ.บ.การตลาด (4ปี)  สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ สมทบ ปวช./ม.6 2202 204 16-มี.ค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 002 รหสัขอ้สอบ 200 031 รหสัขอ้สอบ 222 037 29

30 บธ.บ.การตลาด - การจัดการธรุกจิคา้ปลกี (4ปี) ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 2202 219 259 269 16-มี.ค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 002 รหสัขอ้สอบ 200 031 รหสัขอ้สอบ 222 037 30

31 บช.บ.การบัญช ี(4ปี) ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 2203 205 233 253 263 273 223 16-มี.ค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 002 รหสัขอ้สอบ 200 031 รหสัขอ้สอบ 222 038 31

32 บช.บ.การบัญช ี(4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ สมทบ ปวช./ม.6 2203 206 224 16-มี.ค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 002 รหสัขอ้สอบ 200 031 รหสัขอ้สอบ 222 038 32

หมายเหตุ     1.ดูเนือ้หาวชิาสอบที่ หน้า 32

          2. Admission หมายถงึ หลักสูตรที่รับผ่านระบบ Admission ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.entrance.rmutl.ac.th

สถานที่จัดการเรียนการสอน

หลกัสตูร - วชิาเอก ระดบั คณะ ภาค รบัวุฒิ วนัที่สอบ
09.00 น. - 11.00 น. 12.30 น. - 14.00 น. 14.30 น. - 16.30 น.

วชิาศึกษาทั่วไป วชิาชีพพืน้ฐาน วชิาชีพเฉพาะสาขา

ตารางสอบ ปีการศกึษา 2557

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

200 คะแนน 100 คะแนน 200 คะแนน

ตารางสอบ หน้าที ่1 

D:\2557\01งานสอบคดัเลือก\02รับตรง\ระเบียบการ รับตรง56\2556-12-03 ตน้ฉบบัส่งพสัดุจดัพิมพ\์05-3ตารางสอบ



          ระดบัปรญิญาตร ีทีร่บัวฒุ ิปวช. หรอื ม.6

ล าดบั กลุม่ เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ล าปาง น่าน พิษณุโลก อ.จอมทอง อ.ดอยสะเกด็ ล าดบั

ที่ สอบ รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั ที่

33 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร ์(4ปี) ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 2204 208 237 254 264 274 225 16-มี.ค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 002 รหสัขอ้สอบ 200 031 รหสัขอ้สอบ 222 039 33

34 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร ์(4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ สมทบ ปวช./ม.6 2204 209 226 16-มี.ค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 002 รหสัขอ้สอบ 200 031 รหสัขอ้สอบ 222 039 34

35 ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารสากล (4ปี)  ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 2207 213 236 256 267 275 282 16-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 002 รหสัขอ้สอบ 200 034 รหสัขอ้สอบ 222 042 35

36 ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารสากล (4ปี)  สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ สมทบ ปวช./ม.6 2207 214 16-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 002 รหสัขอ้สอบ 200 034 รหสัขอ้สอบ 222 042 36

37 บธ.บ.ภาษาองักฤษธรุกจิ (4ปี)  ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 2205 210 16-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 002 รหสัขอ้สอบ 200 031 รหสัขอ้สอบ 222 041 37

38 บธ.บ.ภาษาองักฤษธรุกจิ (4ปี)  สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ สมทบ ปวช./ม.6 2205 211 16-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 002 รหสัขอ้สอบ 200 031 รหสัขอ้สอบ 222 041 38

39 Internationl Business Management (4ปี) *สอนเป็นภาษาองักฤษ ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 2206 207 16-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 007 รหสัขอ้สอบ 200 033 รหสัขอ้สอบ 222 040 39

40 สถ.บ.สถาปัตยกรรม (5ปี) ปรญิญาตรี ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 3301 301 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 003 รหสัขอ้สอบ 300 051 รหสัขอ้สอบ 333 058 40

41 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (5ปี) ปรญิญาตรี ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 3302 302 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 003 รหสัขอ้สอบ 300 051 รหสัขอ้สอบ 333 059 41

42 ศล.บ.ทัศนศลิป์ (4ปี) ปรญิญาตรี ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 3303 303 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 003 รหสัขอ้สอบ 300 052 รหสัขอ้สอบ 333 060 42

43 ทล.บ.เทคโนโลยกีารพมิพแ์ละบรรจภัุณฑ ์(4ปี) ปรญิญาตรี ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 3304 304 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 003 รหสัขอ้สอบ 300 053 รหสัขอ้สอบ 333 061 43

44 ศป.บ.ออกแบบสือ่สาร (4ปี) ปรญิญาตรี ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 3305 305 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 003 รหสัขอ้สอบ 300 054 รหสัขอ้สอบ 333 062 44

45 ศป.บ.ออกแบบสือ่สาร (4ปี) สมทบ ปรญิญาตรี ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สมทบ ปวช./ม.6 3305 306 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 003 รหสัขอ้สอบ 300 054 รหสัขอ้สอบ 333 062 45

46 ทล.บ.เซรามกิ  (4ปี) ปรญิญาตรี ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 3306 308 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 003 รหสัขอ้สอบ 300 055 รหสัขอ้สอบ 333 063 46

47 ศป.บ.สิง่ทอและเครือ่งประดบั (4ปี) ปรญิญาตรี ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 3307 311 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 003 รหสัขอ้สอบ 300 056 รหสัขอ้สอบ 333 064 47

48 ศป.บ.ออกแบบอตุสาหกรรม (4ปี) ปรญิญาตรี ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 3308 309 331 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 003 รหสัขอ้สอบ 300 057 รหสัขอ้สอบ 333 065 48

49 วท.บ.เทคโนโลยสีารสนเทศ (4ปี) ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร ปกติ ปวช./ม.6 4401 431 465 471 481 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 003 รหสัขอ้สอบ 400 071 รหสัขอ้สอบ 444 073 49

50 วท.บ.วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร ปกติ ปวช./ม.6 4401 477 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 003 รหสัขอ้สอบ 400 071 รหสัขอ้สอบ 444 073 50

51 ศศ.บ.คหกรรมศาสตร ์(4ปี) ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร ปกติ ปวช./ม.6 4402 432 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 003 รหสัขอ้สอบ 400 072 51

52 วท.บ.เครือ่งจักรกลเกษตร (4ปี) ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร ปกติ ปวช./ม.6 4403 482 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 004 52

53 ทล.บ.เทคโนโลยภีมูทัิศน ์(4ปี) ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร ปกติ ปวช./ม.6 4403 461 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 004 53

54 วท.บ.ประมง (4ปี) ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร ปกติ ปวช./ม.6 4403 462 472 484 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 004 54

55 วท.บ.พชืศาสตร ์(4ปี) ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร ปกติ ปวช./ม.6 4403 464 473 485 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 004 55

56 วท.บ.สตัวศาสตร ์(4ปี) ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร ปกติ ปวช./ม.6 4403 467 476 488 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 004 56

57 วท.บ.พัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร (4ปี) ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร ปกติ ปวช./ม.6 4403 463 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 004 57

58 วท.บ.เทคโนโลยชีวีภาพ (4ปี) ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร ปกติ ม.6 4403 469 478 486 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 004 58

59 วท.บ.วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร (4ปี) ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร ปกติ ปวช./ม.6 4403 466 475 487 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 004 59

60 วท.บ.วศิวกรรมกระบวนการอาหาร  (4ปี) ปรญิญาตรี วทิยาลัยเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ ปกติ ปวช./ม.6 4404 401 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 004 รหสัขอ้สอบ 400 095 รหสัขอ้สอบ 444 096 60

หมายเหตุ     ดูเนือ้หาวชิาสอบที่ หน้า 32

สถานที่จัดการเรียนการสอน

หลกัสตูร - วชิาเอก ระดบั คณะ ภาค รบัวุฒิ
วชิาศึกษาทั่วไป วชิาชีพพืน้ฐาน วชิาชีพเฉพาะสาขา

วนัที่สอบ
09.00 น. - 11.00 น.

ตารางสอบ ปีการศกึษา 2557

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

200 คะแนน 100 คะแนน 200 คะแนน

สอบสมัภาษณ์

สอบสมัภาษณ์

สอบสมัภาษณ์

สอบสมัภาษณ์

สอบสมัภาษณ์

สอบสมัภาษณ์

สอบสมัภาษณ์

สอบสมัภาษณ์

สอบสมัภาษณ์

12.30 น. - 14.00 น. 14.30 น. - 16.30 น.

ตารางสอบ หน้าที่ 2 

D:\2557\01งานสอบคดัเลือก\02รับตรง\ระเบียบการ รับตรง56\2556-12-03 ตน้ฉบบัส่งพสัดุจดัพิมพ\์05-3ตารางสอบ



          ระดบัปรญิญาตร ีทีร่บัวฒุ ิปวส. เทา่น ัน้

ล าดบั กลุม่ เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ล าปาง น่าน พิษณุโลก อ.จอมทอง อ.ดอยสะเกด็ ล าดบั

ที่ สอบ รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั ที่

61 วศ.บ.วศิวกรรมเครือ่งกล เทยีบโอน ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวส. 5501 501 531 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 005 รหสัขอ้สอบ 500 012 รหสัขอ้สอบ 555 014 61

62 วศ.บ.วศิวกรรมเครือ่งกล เทยีบโอน สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สมทบ ปวส. 5501 502 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 005 รหสัขอ้สอบ 500 012 รหสัขอ้สอบ 555 014 62

63 อส.บ.เทคโนโลยเีครือ่งกล ตอ่เนื่อง ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวส. 5501 503 565 571 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 005 รหสัขอ้สอบ 500 012 รหสัขอ้สอบ 555 014 63

64 อส.บ.เทคโนโลยเีครือ่งกล ตอ่เนื่อง สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สมทบ ปวส. 5501 517 566 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 005 รหสัขอ้สอบ 500 012 รหสัขอ้สอบ 555 014 64

65 ค.อ.บ.วศิวกรรมเครือ่งกล เทยีบโอน ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวส. 5502 532 581 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 005 รหสัขอ้สอบ 500 013 รหสัขอ้สอบ 555 014 65

66 วศ.บ.วศิวกรรมโยธา เทยีบโอน ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวส. 5503 504 534 551 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 005 รหสัขอ้สอบ 500 012 รหสัขอ้สอบ 555 015 66

67 วศ.บ.วศิวกรรมโยธา เทยีบโอน สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สมทบ ปวส. 5503 555 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 005 รหสัขอ้สอบ 500 012 รหสัขอ้สอบ 555 015 67

68 วศ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า เทยีบโอน ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวส. 5504 506 536 552 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 005 รหสัขอ้สอบ 500 012 รหสัขอ้สอบ 555 016 68

69 วศ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า เทยีบโอน สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สมทบ ปวส. 5504 507 557 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 005 รหสัขอ้สอบ 500 012 รหสัขอ้สอบ 555 016 69

70 อส.บ.เทคโนโลยไีฟฟ้า ตอ่เนื่อง  ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวส. 5504 561 572 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 005 รหสัขอ้สอบ 500 012 รหสัขอ้สอบ 555 016 70

71 อส.บ.เทคโนโลยไีฟฟ้า ตอ่เนื่อง สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สมทบ ปวส. 5504 562 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 005 รหสัขอ้สอบ 500 012 รหสัขอ้สอบ 555 016 71

72 ค.อ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า เทยีบโอน ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวส. 5505 541 558 583 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 005 รหสัขอ้สอบ 500 013 รหสัขอ้สอบ 555 016 72

73 วศ.บ.วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์เทยีบโอน ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวส. 5506 508 538 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 005 รหสัขอ้สอบ 500 012 รหสัขอ้สอบ 555 017 73

74 วศ.บ.วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์เทยีบโอน สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สมทบ ปวส. 5506 509 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 005 รหสัขอ้สอบ 500 012 รหสัขอ้สอบ 555 017 74

75 อส.บ.เทคโนโลยโีทรคมนาคม ตอ่เนื่อง ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวส. 5507 553 567 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 005 รหสัขอ้สอบ 500 012 รหสัขอ้สอบ 555 018 75

76 อส.บ.เทคโนโลยโีทรคมนาคม  ตอ่เนื่อง สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สมทบ ปวส. 5507 511 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 005 รหสัขอ้สอบ 500 012 รหสัขอ้สอบ 555 018 76

77 วศ.บ.วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส ์ เทยีบโอน ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวส. 5507 519 543 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 005 รหสัขอ้สอบ 500 012 รหสัขอ้สอบ 555 018 77

78 วศ.บ.วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส ์ เทยีบโอน สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สมทบ ปวส. 5507 520 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 005 รหสัขอ้สอบ 500 012 รหสัขอ้สอบ 555 018 78

79 ค.อ.บ.วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม เทยีบโอน ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวส. 5508 512 554 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 005 รหสัขอ้สอบ 500 013 รหสัขอ้สอบ 555 018 79

80 วศ.บ.วศิวกรรมอตุสาหการ เทยีบโอน ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวส. 5509 513 540 556 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 005 รหสัขอ้สอบ 500 012 รหสัขอ้สอบ 555 019 80

81 วศ.บ.วศิวกรรมอตุสาหการ เทยีบโอน สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สมทบ ปวส. 5509 542 559 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 005 รหสัขอ้สอบ 500 012 รหสัขอ้สอบ 555 019 81

82 อส.บ.เทคโนโลยอีตุสาหการ  ตอ่เนื่อง ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวส. 5509 563 573 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 005 รหสัขอ้สอบ 500 012 รหสัขอ้สอบ 555 019 82

83 อส.บ.เทคโนโลยอีตุสาหการ  ตอ่เนื่อง สมทบ ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สมทบ ปวส. 5509 514 564 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 005 รหสัขอ้สอบ 500 012 รหสัขอ้สอบ 555 019 83

84 ค.อ.บ.วศิวกรรมอตุสาหการ เทยีบโอน ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวส. 5510 515 584 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 005 รหสัขอ้สอบ 500 013 รหสัขอ้สอบ 555 019 84

หมายเหตุ     ดูเนือ้หาวชิาสอบที่ หน้า 32

สถานที่จัดการเรียนการสอน

หลกัสตูร - วชิาเอก ระดบั คณะ ภาค รบัวุฒิ วนัที่สอบ
09.00 น. - 11.00 น. 12.30 น. - 14.00 น. 14.30 น. - 16.30 น.

วชิาศึกษาทั่วไป วชิาชีพพืน้ฐาน วชิาชีพเฉพาะสาขา

ตารางสอบ ปีการศกึษา 2557

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

200 คะแนน 100 คะแนน 200 คะแนน

ตารางสอบ หน้าที ่3 

D:\2557\01งานสอบคดัเลือก\02รับตรง\ระเบียบการ รับตรง56\2556-12-03 ตน้ฉบบัส่งพสัดุจดัพิมพ\์05-3ตารางสอบ



          ระดบั ปรญิญาตร ีทีร่บัวฒุ ิปวส. เทา่น ัน้

ล าดบั กลุม่ เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ล าปาง น่าน พิษณุโลก อ.จอมทอง อ.ดอยสะเกด็ ล าดบั

ที่ สอบ รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั ที่

85 บธ.บ.การตลาด  เทยีบโอน  ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ ปกติ ปวส. 6601 601 631 651 661 671 16-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 006 รหสัขอ้สอบ 600 043 รหสัขอ้สอบ 666 044 85

86 บธ.บ.การตลาด  เทยีบโอน สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ สมทบ ปวส. 6601 602 667 16-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 006 รหสัขอ้สอบ 600 043 รหสัขอ้สอบ 666 044 86

87 บธ.บ.การตลาด - การตลาดระหวา่งประเทศ  เทยีบโอน  ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ ปกติ ปวส. 6601 652 16-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 006 รหสัขอ้สอบ 600 043 รหสัขอ้สอบ 666 044 87

88 บช.บ.การบัญช ี เทยีบโอน ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ ปกติ ปวส. 6602 603 632 653 662 673 16-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 006 รหสัขอ้สอบ 600 043 รหสัขอ้สอบ 666 045 88

89 บช.บ.การบัญช ี เทยีบโอน สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ สมทบ ปวส. 6602 604 657 669 16-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 006 รหสัขอ้สอบ 600 043 รหสัขอ้สอบ 666 045 89

90 บธ.บ.การจัดการ - การจัดการท่ัวไป เทยีบโอน ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ ปกติ ปวส. 6603 606 655 663 674 681 16-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 006 รหสัขอ้สอบ 600 043 รหสัขอ้สอบ 666 046 90

91 บธ.บ.การจัดการ - การจัดการท่ัวไป เทยีบโอน สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ สมทบ ปวส. 6603 607 635 664 16-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 006 รหสัขอ้สอบ 600 043 รหสัขอ้สอบ 666 046 91

92 บธ.บ.การจัดการ - การจัดการส านักงาน เทยีบโอน ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ ปกติ ปวส. 6603 608 16-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 006 รหสัขอ้สอบ 600 043 รหสัขอ้สอบ 666 046 92

93 บธ.บ.การจัดการ - การจัดการส านักงาน เทยีบโอน สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ สมทบ ปวส. 6603 609 16-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 006 รหสัขอ้สอบ 600 043 รหสัขอ้สอบ 666 046 93

94 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร ์เทยีบโอน ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ ปกติ ปวส. 6604 610 636 656 665 676 682 16-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 006 รหสัขอ้สอบ 600 043 รหสัขอ้สอบ 666 047 94

95 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร ์เทยีบโอน สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ สมทบ ปวส. 6604 611 637 668 16-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 006 รหสัขอ้สอบ 600 043 รหสัขอ้สอบ 666 047 95

96 บธ.บ.ภาษาองักฤษธรุกจิ เทยีบโอน ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ ปกติ ปวส. 6605 612 16-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 006 รหสัขอ้สอบ 600 043 รหสัขอ้สอบ 666 048 96

97 บธ.บ.ภาษาองักฤษธรุกจิ เทยีบโอน สมทบ ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ สมทบ ปวส. 6605 613 16-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 006 รหสัขอ้สอบ 600 043 รหสัขอ้สอบ 666 048 97

98 วท.บ.เทคโนโลยสีารสนเทศ เทยีบโอน  ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร ปกติ ปวส. 7701 731 751 767 776 786 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 003 รหสัขอ้สอบ 700 074 รหสัขอ้สอบ 777 076 98

99 วท.บ.วทิยาการคอมพวิเตอร ์เทยีบโอน ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร ปกติ ปวส. 7701 777 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 003 รหสัขอ้สอบ 700 074 รหสัขอ้สอบ 777 076 99

100 คศ.บ.คหกรรมศาสตร ์เทยีบโอน ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร ปกติ ปวส. 7702 732 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 003 รหสัขอ้สอบ 700 075 100

101 วท.บ.พชืศาสตร ์เทยีบโอน ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร ปกติ ปวส. 7703 761 771 781 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 077 101

102 วท.บ.สตัวศาสตร ์ เทยีบโอน ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร ปกติ ปวส. 7704 763 773 783 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 078 102

103 วท.บ.พัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร เทยีบโอน ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร ปกติ ปวส. 7709 768 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 079 103

104 วท.บ.เทคโนโลยภีมูทัิศน ์เทยีบโอน ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร ปกติ ปวส. 7705 764 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 080 104

105 วท.บ.วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร เทยีบโอน ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร ปกติ ปวส. 7706 765 774 784 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 081 105

106 วท.บ.ประมง เทยีบโอน ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร ปกติ ปวส. 7707 766 775 785 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 082 106

107 วท.บ.เครือ่งจักรกลเกษตร  เทยีบโอน ปรญิญาตรี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร ปกติ ปวส. 7708 788 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 083 107

หมายเหตุ     ดูเนือ้หาวชิาสอบที่ หน้า 32

สถานที่จัดการเรียนการสอน

หลกัสตูร - วชิาเอก ระดบั คณะ ภาค รบัวุฒิ วนัที่สอบ
09.00 น. - 11.00 น. 12.30 น. - 14.00 น. 14.30 น. - 16.30 น.

วชิาศึกษาทั่วไป วชิาชีพพืน้ฐาน วชิาชีพเฉพาะสาขา

200 คะแนน 100 คะแนน 200 คะแนน

สอบสมัภาษณ์

สอบสมัภาษณ์

สอบสมัภาษณ์

สอบสมัภาษณ์

สอบสมัภาษณ์

สอบสมัภาษณ์

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

สอบสมัภาษณ์

สอบสมัภาษณ์

ตารางสอบ ปีการศกึษา 2557

ตารางสอบ หน้าที ่4 

D:\2557\01งานสอบคดัเลือก\02รับตรง\ระเบียบการ รับตรง56\2556-12-03 ตน้ฉบบัส่งพสัดุจดัพิมพ\์05-3ตารางสอบ



ล าดบั กลุม่ เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ล าปาง น่าน พิษณุโลก อ.จอมทอง อ.ดอยสะเกด็ ล าดบั

ที่ สอบ รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั ที่

108 ปวส.โยธา ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช. 9104 951 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 006 108

109 ปวส.ไฟฟ้า ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช. 9105 902 952 961 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 007 109

110 ปวส.อเิล็กทรอนกิส์ ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช. 9106 903 933 953 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 008 110

111 ปวส.อเิล็กทรอนกิส(์สือ่สาร) ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช. 9106 904 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 008 111

112 ปวส.เทคนคิคอมพวิเตอร ์ ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช. 9108 905 954 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 010 112

113 ปวส.ชา่งยนต์ ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช. 9101 906 962 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 003 113

114 ปวส.ชา่งกลเกษตร ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช. 9101 963 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 003 114

115 ปวส.ชา่งโลหะ ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช. 9107 908 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 009 115

116 ปวส.ชา่งกลโรงงาน ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช. 9110 909 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 009 116

117 ปวส.เทคนคิอตุสาหกรรม ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช. 9111 964 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 009 117

118 ปวส.การตลาด ปวส. บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ ปกติ ปวช. 9202 911 16-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 002 รหสัขอ้สอบ 200 031 รหสัขอ้สอบ 222 037 118

119 ปวส.การบัญช ี ปวส. บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ ปกติ ปวช. 9203 912 940 956 16-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 002 รหสัขอ้สอบ 200 031 รหสัขอ้สอบ 222 038 119

120 ปวส.การจัดการ ปวส. บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ ปกติ ปวช. 9201 914 957 16-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 002 รหสัขอ้สอบ 200 031 รหสัขอ้สอบ 222 036 120

121 ปวส.คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปวส. บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ ปกติ ปวช. 9204 939 16-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 002 รหสัขอ้สอบ 200 031 รหสัขอ้สอบ 222 039 121

ล าดบั กลุม่ เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ล าปาง น่าน พิษณุโลก อ.จอมทอง อ.ดอยสะเกด็ ล าดบั

ที่ สอบ รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั ที่

122 ปวส.คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปวส. บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ ปกติ ม.6 8204 838 16-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 002 รหสัขอ้สอบ 200 031 รหสัขอ้สอบ 222 039 122

หมายเหตุ     ดูเนือ้หาวชิาสอบที่ หน้า 32

          ระดบัปวส. ทีร่บัวฒุ ิปวช. เทา่น ัน้

สถานที่จัดการเรียนการสอน

หลกัสตูร - วชิาเอก ระดบั คณะ ภาค รบัวุฒิ
14.30 น. - 16.30 น.

วชิาศึกษาทั่วไป

200 คะแนน 100 คะแนน 200 คะแนน

วชิาชีพพืน้ฐาน วชิาชีพเฉพาะสาขา

          ระดบั ปวส. ทีร่บัวฒุ ิม.6 เทา่น ัน้

สถานที่จัดการเรียนการสอน

หลกัสตูร - วชิาเอก ระดบั คณะ ภาค รบัวุฒิ วนัที่สอบ
09.00 น. - 11.00 น. 12.30 น. - 14.00 น. 14.30 น. - 16.30 น.

วชิาชีพเฉพาะสาขาวชิาศึกษาทั่วไป วชิาชีพพืน้ฐาน

ตารางสอบ ปีการศกึษา 2557

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

วนัที่สอบ
09.00 น. - 11.00 น. 12.30 น. - 14.00 น.

200 คะแนน 100 คะแนน 200 คะแนน

ตารางสอบ หน้าที ่5 

D:\2557\01งานสอบคดัเลือก\02รับตรง\ระเบียบการ รับตรง56\2556-12-03 ตน้ฉบบัส่งพสัดุจดัพิมพ\์05-3ตารางสอบ



          ระดบัปวส. ทีร่บัวฒุ ิปวช. หรอื ม.6

ล าดบั กลุม่ เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ล าปาง น่าน พิษณุโลก อ.จอมทอง อ.ดอยสะเกด็ ล าดบั

ที่ สอบ รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั ที่

123 ปวส.ชา่งกอ่สรา้ง ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 8104 843 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 006 123

124 ปวส.ชา่งกอ่สรา้ง สมทบ ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ สมทบ ปวช./ม.6 8104 846 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 006 124

125 ปวส.ไฟฟ้า ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 8105 845 870 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 007 125

126 ปวส.เทคนคิคอมพวิเตอร์ ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 8108 844 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 010 126

127 ปวส.ชา่งยนต์ ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 8101 832 871 881 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 003 127

128 ปวส.ชา่งจักรกลหนัก ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 8101 833 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 003 128

129 ปวส.ชา่งกลโรงงาน ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 8110 839 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 009 129

130 ปวส.ชา่งโลหะ ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 8107 840 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 009 130

131 ปวส.การตลาด ปวส. บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 8202 847 890 16-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 002 รหสัขอ้สอบ 200 031 รหสัขอ้สอบ 222 037 131

132 ปวส.การบัญชี ปวส. บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 8203 891 16-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 002 รหสัขอ้สอบ 200 031 รหสัขอ้สอบ 222 038 132

133 ปวส.การจัดการ ปวส. บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 8201 841 863 882 16-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 002 รหสัขอ้สอบ 200 031 รหสัขอ้สอบ 222 036 133

134 ปวส.คอมพวิเตอรธ์รุกจิ (ปวช./ม.6) ปวส. บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 8204 864 883 16-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 002 รหสัขอ้สอบ 200 031 รหสัขอ้สอบ 222 039 134

135 ปวส.เทคโนโลยเีครือ่งจักรกลเกษตร ปวส. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร ปกติ ปวช./ม.6 8404 884 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 004 135

136 ปวส.เทคโนโลยภีมูทัิศน ์ ปวส. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร ปกติ ปวช./ม.6 8403 875 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 004 136

137 ปวส.การบรหิารงานคหกรรมศาสตร ์ ปวส. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร ปกติ ปวช./ม.6 8402 842 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 004 137

138 ปวส.เทคโนโลยกีารอาหาร  ปวส. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร ปกติ ปวช./ม.6 8403 866 885 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 004 138

139 ปวส.พชืศาสตร ์ ปวส. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร ปกติ ปวช./ม.6 8403 867 877 886 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 004 139

140 ปวส.สตัวศาสตร ์ ปวส. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร ปกติ ปวช./ม.6 8403 868 878 887 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 004 140

141 ปวส.ประมง  ปวส. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร ปกติ ปวช./ม.6 8403 869 879 888 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 004 141

หมายเหตุ     ดูเนือ้หาวชิาสอบที่ หน้า 32

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ตารางสอบ ปีการศกึษา 2557

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

หลกัสตูร - วชิาเอก ระดบั คณะ ภาค รบัวุฒิ วนัที่สอบ
09.00 น. - 11.00 น. 12.30 น. - 14.00 น. 14.30 น. - 16.30 น.

วชิาศึกษาทั่วไป วชิาชีพพืน้ฐาน วชิาชีพเฉพาะสาขา

สอบสมัภาษณ์

สอบสมัภาษณ์

สอบสมัภาษณ์

สอบสมัภาษณ์

สอบสมัภาษณ์

สอบสมัภาษณ์

สอบสมัภาษณ์

200 คะแนน 100 คะแนน 200 คะแนน

ตารางสอบ หน้าที่ 6 

D:\2557\01งานสอบคดัเลือก\02รับตรง\ระเบียบการ รับตรง56\2556-12-03 ตน้ฉบบัส่งพสัดุจดัพิมพ\์05-3ตารางสอบ



ล าดบั กลุม่ เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ล าปาง น่าน พิษณุโลก อ.จอมทอง อ.ดอยสะเกด็ ล าดบั

ที่ สอบ รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั ที่

142 ปวช.เตรยีมบรหิารธรุกจิ ปวช. วทิยาลัยเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ ปกติ ม.3 9999 999 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 009 รหสัขอ้สอบ 900 091 รหสัขอ้สอบ 999 094 142

143 ปวช.เตรยีมวศิวกรรมศาสตร์ ปวช. วทิยาลัยเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ ปกติ ม.3 9998 995 998 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 009 รหสัขอ้สอบ 900 091 รหสัขอ้สอบ 999 093 143

144 ปวช.เตรยีมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปวช. วทิยาลัยเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ ปกติ ม.3 9997 997 17-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 009 รหสัขอ้สอบ 900 091 รหสัขอ้สอบ 999 092 144

หมายเหตุ     ดูเนือ้หาวชิาสอบที่ หน้า 32

ล าดบั กลุม่ เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ล าปาง น่าน พิษณุโลก อ.จอมทอง อ.ดอยสะเกด็ ล าดบั

ที่ สอบ รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั รหสั ที่

145 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร ์(4ปี) *เรยีนที ่น่าน+เชยีงราย ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 2997 297 16-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 002 รหสัขอ้สอบ 200 031 รหสัขอ้สอบ 222 039 145

146 บช.บ.การบัญช ี(4ปี) *เรยีนที ่พษิณุโลก+เชยีงใหม่ ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 2998 298 16-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 002 รหสัขอ้สอบ 200 031 รหสัขอ้สอบ 222 038 146

147 บธ.บ.การตลาด - การจัดการธรุกจิคา้ปลกี(4ปี) สมทบ *โครงการร่วมบ.เซน็ทรัลฯ ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิและศลิปศาสตร์ สมทบ ปวช./ม.6 2999 299 16-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 002 รหสัขอ้สอบ 200 031 รหสัขอ้สอบ 222 037 147

148 ปวส.เทคนคิอตุสาหกรรม (2ปี) *โครงการร่วมบรษัิท สยามมชิลนิ จ ากดั ปวส. วศิวกรรมศาสตร์ ปกติ ปวช./ม.6 9000 900 15-ม.ีค.-56 รหสัขอ้สอบ 800 001 รหสัขอ้สอบ 100 001 รหสัขอ้สอบ 111 009 148

หมายเหตุ     ดูเนือ้หาวชิาสอบที่ หน้า 32

          ระดบัปวช. ทีร่บัวฒุ ิม.3 เทา่น ัน้

ตารางสอบ ปีการศกึษา 2557

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

สถานที่จัดการเรียนการสอน

หลกัสตูร - วชิาเอก ระดบั คณะ ภาค รบัวุฒิ วนัที่สอบ
09.00 น. - 11.00 น. 12.30 น. - 14.00 น. 14.30 น. - 16.30 น.

วชิาศึกษาทั่วไป วชิาชีพพืน้ฐาน วชิาชีพเฉพาะสาขา

สถานที่จัดการเรียนการสอน

หลกัสตูร - วชิาเอก ระดบั คณะ ภาค รบัวุฒิ

200 คะแนน 100 คะแนน 200 คะแนน
          โครงการพเิศษ

วนัที่สอบ
09.00 น. - 11.00 น. 12.30 น. - 14.00 น. 14.30 น. - 16.30 น.

วชิาศึกษาทั่วไป วชิาชีพพืน้ฐาน วชิาชีพเฉพาะสาขา

200 คะแนน 100 คะแนน 200 คะแนน

ตารางสอบ หน้าที ่7 

โครงการพเิศษ 

D:\2557\01งานสอบคดัเลือก\02รับตรง\ระเบียบการ รับตรง56\2556-12-03 ตน้ฉบบัส่งพสัดุจดัพิมพ\์05-3ตารางสอบ



เวลาเรียนก าหนด ดงันี้

กลุ่ม 1 :  ศุกร์ เวลา  17.30  -  20.00  และ เสาร์ - อาทิตย ์ เวลา  08.00 - 20.00 น.
กลุ่ม 2 :  จนัทร์ - ศุกร์  เวลา  17.30  -  20.00  น. และ เสาร์ เวลา 08.00 - 16.30 น.
กลุ่ม 3 :  จนัทร์ - ศุกร์  เวลา  13.00  -  18.30  น.
กลุ่ม 4 :  จนัทร์ - ศุกร์  เวลา  08.00  -  20.30  น.
กลุ่ม 5 :  เสาร์  - อาทิตย ์เวลา 08.00 - 21.00  น.
กลุ่ม 6 :  จนัทร์ - ศุกร์  เวลา  13.00  -  21.00  น.
กลุ่ม 7 :  จนัทร์ - ศุกร์  เวลา  16.30  -  20.00  น.
กลุ่ม 8 :  เสาร์ - อาทิตย ์ เวลา  08.00  -  19.00  น.
กลุ่ม 9 :  จนัทร์-ศุกร์  เวลา  13.00  -  21.00 น.   และ เสาร์  เวลา 8.00  -  21.00 น.

ล าดบั
ที่
1 112 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล (4ปี) สมทบ ปริญญาตรี สมทบ ปวช./ม.6 กลุ่ม 4
2 118 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (4ปี) สมทบ ปริญญาตรี สมทบ ปวช./ม.6 กลุ่ม 4
3 108 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (4ปี) สมทบ ปริญญาตรี สมทบ ปวช./ม.6 กลุ่ม 4
4 117 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ (4ปี) สมทบ ปริญญาตรี สมทบ ปวช./ม.6 กลุ่ม 4
5 119 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (4ปี) สมทบ ปริญญาตรี สมทบ ปวช./ม.6 กลุ่ม 4
6 115 วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ ์(4ปี) สมทบ ปริญญาตรี สมทบ ปวช./ม.6 กลุ่ม 4
7 114 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4ปี) สมทบ ปริญญาตรี สมทบ ปวช./ม.6 กลุ่ม 4
8 212 ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการโรงแรม (4ปี) สมทบ ปริญญาตรี สมทบ ปวช./ม.6 กลุ่ม 4
9 202 222 บธ.บ.การจดัการ - การจดัการทัว่ไป(4ปี) สมทบ ปริญญาตรี สมทบ ปวช./ม.6 กลุ่ม 4 กลุ่ม 4

10 204 บธ.บ.การตลาด (4ปี)  สมทบ ปริญญาตรี สมทบ ปวช./ม.6 กลุ่ม 4
11 206 224 บช.บ.การบญัชี (4ปี) สมทบ ปริญญาตรี สมทบ ปวช./ม.6 กลุ่ม 4 กลุ่ม 4
12 209 226 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (4ปี) สมทบ ปริญญาตรี สมทบ ปวช./ม.6 กลุ่ม 4 กลุ่ม 4
13 214 ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล (4ปี)  สมทบ ปริญญาตรี สมทบ ปวช./ม.6 กลุ่ม 9
14 211 บธ.บ.ภาษาองักฤษธุรกิจ (4ปี)  สมทบ ปริญญาตรี สมทบ ปวช./ม.6 กลุ่ม 4
15 299 บธ.บ.การตลาด (4ปี)  สมทบ *โครงการร่วมบ.เซ็นทรัลฯ ปริญญาตรี สมทบ ปวช./ม.6

16 306 ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร (4ปี) สมทบ ปริญญาตรี สมทบ ปวช./ม.6 กลุ่ม 4
17 502 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล เทียบโอน สมทบ ปริญญาตรี สมทบ ปวส. กลุ่ม 1
18 517 566 อส.บ.เทคโนโลยเีคร่ืองกล ต่อเน่ือง สมทบ ปริญญาตรี สมทบ ปวส. กลุ่ม 4 กลุ่ม 1
19 555 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา เทียบโอน สมทบ ปริญญาตรี สมทบ ปวส. กลุ่ม 4
20 507 557 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า เทียบโอน สมทบ ปริญญาตรี สมทบ ปวส. กลุ่ม 4 กลุ่ม 4
21 562 อส.บ.เทคโนโลยไีฟฟ้า ต่อเน่ือง สมทบ ปริญญาตรี สมทบ ปวส. กลุ่ม  1
22 509 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบโอน สมทบ ปริญญาตรี สมทบ ปวส. กลุ่ม 4
23 511 อส.บ.เทคโนโลยโีทรคมนาคม  ต่อเน่ือง สมทบ ปริญญาตรี สมทบ ปวส. กลุ่ม 1
24 520 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  เทียบโอน สมทบ ปริญญาตรี สมทบ ปวส. กลุ่ม 4
25 542 559 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ เทียบโอน สมทบ ปริญญาตรี สมทบ ปวส. กลุ่ม 4 กลุ่ม 4
26 514 564 อส.บ.เทคโนโลยอุีตสาหการ  ต่อเน่ือง สมทบ ปริญญาตรี สมทบ ปวส. กลุ่ม 1 กลุ่ม  1
27 602 667 บธ.บ.การตลาด  เทียบโอน สมทบ ปริญญาตรี สมทบ ปวส. กลุ่ม 2 กลุ่ม 1
28 604 657 669 บช.บ.การบญัชี  เทียบโอน สมทบ ปริญญาตรี สมทบ ปวส. กลุ่ม 4 กลุ่ม 4 กลุ่ม 1
29 607 635 664 บธ.บ.การจดัการ - การจดัการทัว่ไป เทียบโอน สมทบ ปริญญาตรี สมทบ ปวส. กลุ่ม 2 กลุ่ม  6 กลุ่ม 1
30 609 บธ.บ.การจดัการ - การจดัการส านกังาน เทียบโอน สมทบ ปริญญาตรี สมทบ ปวส. กลุ่ม 2
31 611 637 668 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทียบโอน สมทบ ปริญญาตรี สมทบ ปวส. กลุ่ม 2 กลุ่ม  6 กลุ่ม 1
32 613 บธ.บ.ภาษาองักฤษธุรกิจ เทียบโอน สมทบ ปริญญาตรี สมทบ ปวส. กลุ่ม 2
33 846 ปวส.ช่างก่อสร้าง สมทบ ปวส. สมทบ ปวช./ม.6 กลุ่ม 4

เวลาเรียนส าหรับภาคสมทบ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

ปีการศึกษา 2557

รับวฒิุวชิาเอก - กลุ่มวชิา ภาคระดบัรหัสสาขาวชิา เชียงใหม่ ตาก เชียงราย

ดูรายละเอียดหนา้ 65

ล าปาง น่าน พิษณุโลก จอมทอง

เวลาเรียนส าหรับภาคสมทบ 



 

                                                                   

เนือ้หาวชิาทีส่อบ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

ปีการศึกษา 2557 
 

ทุกรายวชิาห้ามใช้เคร่ืองค านวณ พจนานุกรมอิเลก็ทรอนิกส์  และไม้บรรทดัทีม่ีสูตรทุกชนิด 
 
1.รหัสข้อสอบ 800 001 วชิาศึกษาทัว่ไป 1 (วทิยาศาสตร์–คณิตศาสตร์-ภาษาองักฤษ-ภาษาไทย-สังคม)  

วทิยาศาสตร์  :  เวกเตอร์  การเคล่ือนท่ีในแนวเส้นตรงและวิถีโคง้  การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม  แรงและกฎการ
เคล่ือนท่ีของนิวตนั  โมเมนต์  งาน  พลงังานและโมเมนตมั  ความร้อน  แสง  เสียง  ไฟฟ้าสถิตย ์ ไฟฟ้ากระแสตรง
กระแสสลบั 

คณิตศาสตร์  :  สมการเส้นตรง  สมการก าลงัสอง  ดชันี  ลอการิทึม  สัดส่วน  อตัราส่วน  เปอร์เซ็นต ์ กราฟ
การแปรผนั  สถิติเบ้ืองตน้  ค่ากลางของขอ้มูล  มธัยฐาน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เรขาคณิต  เส้นตั้งฉาก  เส้นขนาน 
วงกลม  พาราโบลา  พ้ืนท่ีและปริมาตรของรูปทรงต่างๆ  ความรู้เบ้ืองตน้ทางตรีโกณมิติ  ฟังกช์นั  ตรีโกณมิติของมุมรอบ
จุดศูนยก์ลางของวงกลม  การวดัมุม  การใชต้รีโกณมิติในงานช่าง 

ภาษาอังกฤษ  :   Structure  and  expression  การใชภ้าษาในการส่ือสารในชีวิตประจ า  เช่น  Introductions 
Greetings Requesting Vocabulary  ส านวนและ  Two-word verbs  ตวัยอ่หรือเคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
วชิาชีพ  Reading comprehension 

ภาษาไทย  :  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษาไทย  หลกัภาษา  ค า  ประโยค  การใชภ้าษา  ความเขา้ใจภาษา  การฟัง  
การพดู  การอ่าน  การเขียน  ส านวนโวหาร  สุภาษิต  ค  าพงัเพย  และวรรณกรรม 

สังคม  :  วฒันธรรม  ประเพณีสงัคมไทย  การจดัระเบียบสังคมไทย  โครงสร้างระบบเศรษฐกิจของไทย  และ
ความรู้รอบตวัทัว่ไป 

 
2.รหัสข้อสอบ 800 002 วชิาศึกษาทัว่ไป 2 (คณิตศาสตร์ –ภาษาองักฤษ-ภาษาไทย-สังคม)  

คณิตศาสตร์  :  สมการเส้นตรง  สมการก าลงัสอง  ดชันี  ลอการิทึม  สัดส่วน  อตัราส่วน  เปอร์เซ็นต ์ กราฟ 
การแปรผนั  สถิติเบ้ืองตน้  ค่ากลางของขอ้มูล  มธัยฐาน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เรขาคณิต  เส้นตั้งฉาก  เส้นขนาน 
วงกลม  พาราโบลา  พ้ืนท่ีและปริมาตรของรูปทรงต่างๆ  ความรู้เบ้ืองตน้ทางตรีโกณมิติ  ฟังกช์นั  ตรีโกณมิติของมุมรอบ
จุดศูนยก์ลางของวงกลม  การวดัมุม   

ภาษาองักฤษ  :  Structure  and  expression  การใชภ้าษาในการส่ือสารในชีวติประจ า  เช่น  Introductions 
Greetings Requesting Vocabulary  ส านวนและ  Two-word verbs  ตวัยอ่หรือเคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
วชิาชีพ  Reading comprehension 

ภาษาไทย  :  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษาไทย  หลกัภาษา  ค า  ประโยค  การใชภ้าษา  ความเขา้ใจภาษา  การฟัง  
การพดู  การอ่าน  การเขียน  ส านวนโวหาร  สุภาษิต  ค  าพงัเพย  และวรรณกรรม 

สังคม  :  วฒันธรรม  ประเพณีสงัคมไทย  การจดัระเบียบสงัคมไทย  โครงสร้างระบบเศรษฐกิจของไทย  และ 
ความรู้รอบตวัทัว่ไป 

 
 

 
 
 



 

                                                                   

3.รหัสข้อสอบ 800 003 วชิาศึกษาทัว่ไป 3 (ภาษาองักฤษ-ภาษาไทย-สังคม-คณิตศาสตร์)  
ภาษาองักฤษ  :  Structure and expression การใชภ้าษาในการส่ือสารในชีวติประจ า เช่น Introductions 

Greetings Requesting Vocabulary ส านวนและ Two-word verbs ตวัยอ่หรือเคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
วชิาชีพ Reading comprehension 

ภาษาไทย  :  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษาไทย  หลกัภาษา  ค า  ประโยค  การใชภ้าษา  ความเขา้ใจภาษา  การฟัง   
การพดู  การอ่าน  การเขียน  ส านวนโวหาร  สุภาษิต  ค  าพงัเพย  และวรรณกรรม 

สังคม  :  วฒันธรรม ประเพณีสังคมไทย การจดัระเบียบสังคมไทย โครงสร้างระบบเศรษฐกิจของไทย และ
ความรู้รอบตวัทัว่ไป 

คณิตศาสตร์  :  เลขยกก าลงัสอง  พหุนาม  ทฤษฎีบทของปิทาโกรัส  วงกลม  บญัญติัไตรยางค ์จ านวนจริง  
สมการและอสมการเชิงเส้น    พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร  การแยกตวัประกอบของพหุนาม  สมการก าลงัสอง  พาราโบลา  
ระบบสมการ  ความน่าจะเป็น  สถิติ  การแปรผนั   เศษส่วนของพหุนาม   

 
4.รหัสข้อสอบ 800 004 วชิาศึกษาทัว่ไป 4 (คณิตศาสตร์-ภาษาองักฤษ-ภาษาไทย-สังคม–เคม–ีชีววทิยา-ฟิสิกส์) 

คณิตศาสตร์  :  ความรู้คณิตศาสตร์เก่ียวกบัเซต  ระบบจ านวนตรรกศาสตร์  ความรู้พ้ืนฐานทางเรขาคณิต
วิเคราะห์และแคลคูลสั  ความน่าจะเป็น  เมตริกซ์  เส้นตรง  ภาพตดักรวยและฟังก์ชนัต่างๆ  เช่น  ฟังก์ชนัตรีโกนมิติ  
ฟังกช์นัลอการิทึม  ฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียล 

ภาษาอังกฤษ  :  Structure and expression  การใชภ้าษาในการส่ือสารในชีวิตประจ า เช่น Introductions 
Greetings Requesting Vocabulary  ส านวนและ  Two-word verbs  ตวัยอ่หรือเคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
วชิาชีพ  Reading comprehension 

ภาษาไทย  :  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษาไทย  หลกัภาษา  ค า  ประโยค  การใชภ้าษา  ความเขา้ใจภาษา  การฟัง  
การพดู  การอ่าน  การเขียน  ส านวนโวหาร  สุภาษิต  ค  าพงัเพย  และวรรณกรรม 

สังคม  :  วฒันธรรม  ประเพณีสงัคมไทย  การจดัระเบียบสังคมไทย  โครงสร้างระบบเศรษฐกิจของไทย  และ
ความรู้รอบตวัทัว่ไป 

เคม ี :  สสารและการเปล่ียนแปลง  โครงสร้างอะตอม  สมบติัธาตุตามตารางธาตุ  กรด  เบส  สมดุลเคมี  อตัรา
การเกิด  ปฏิกิริยา  ปฏิกิริยา  ไฟฟ้าเคมี  ธาตุ  ทรานซิชนั  สารประกอบของคาร์บอน  เคมีอุตสาหกรรม  เคมีส่ิงแวดลอ้ม 

ชีววิทยา  :  เซลล ์ เน้ือเยื่อสัตว ์ ระบบต่างๆ  ของร่างกาย  อนุกรมวิธาน  วิทยาของสัตว ์ เน้ือเยื่อพืช  ราก  ล า
ตน้  ใบ  ดอก  ผล  การสงัเคราะห์แสง  การหายใจ  การเจริญเติบโตของพืช  นิเวศวทิยา 

ฟิสิกส์  :  กลศาสตร์  ความร้อน  แสง  เสียง  แม่เหลก็ไฟฟ้า  ฟิสิกส์ยคุใหม่เบ้ืองตน้ 
 
5.รหัสข้อสอบ 800 005 วชิาศึกษาทัว่ไป 5 (คณิตศาสตร์ –วทิยาศาสตร์-ภาษาองักฤษ-ภาษาไทย- สังคม)  

คณิตศาสตร์  :  ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียล  ฟังก์ชนัลอการิทึม  ฟังก์ชนัตรีโกณมิติ  ทฤษฎีบททวินาม  
เมตริกซ์  ดีเทอร์มิแนนท์  จ านวนเชิงซอ้น  เรขาคณิตวิเคราะห์  ฟังก์ชนั  ลิมิตและความต่อเน่ือง  อนุพนัธ์ ของฟังก์ชนั
ชนิดต่างๆ  ค่าเชิงอนุพนัธ์และบทประยกุต ์ อินทิเกรต  และบทประยกุต ์

วทิยาศาสตร์  :  เวกเตอร์  กลศาสตร์(สถิตศาสตร์และพลศาสตร์)  ความร้อน  และอุณหพลศาสตร์  คล่ืน  แสง 
เสียง  คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  ไฟฟ้ากระแสตรง-กระแสสลับ  แม่เหล็กไฟฟ้า  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ธาตุ  
สารประกอบพนัธะเคมี  สารละลาย  กรด  เบส  เกลือ  การผกุร่อน  อินทรียเ์คมี  พลาสติก  ยาง  และปิโตรเลียม 

ภาษาองักฤษ  :  Structure (โครงสร้างภาษา)  40%  Grammar (ไวยากรณ์)  Vocabulary (ค าศพัท)์  Conversation 
(บทสนทนา)  30%  Reading  Comprehension (เน้ือหาการอ่าน)  30% 



 

                                                                   

ภาษาไทย  :  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษาไทย  หลกัภาษา  ค า  ประโยค  การใชภ้าษา  ความเขา้ใจภาษา  การฟัง  
การพดู  การอ่าน  การเขียน  ส านวนโวหาร  สุภาษิต  ค  าพงัเพย  และวรรณกรรม 

สังคม  :  ภูมิศาสตร์ไทย  และภูมิศาสตร์สากล  ประวติัศาสตร์ไทยและสากล  สงัคมวทิยาเบ้ืองตน้  ความรู้
ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐกิจ  วฒันธรรม  ประเพณี  ค่านิยมของสงัคมไทย  การเมืองการปกครองของไทย  ความรู้ทัว่ไป
เก่ียวกบักฎหมายของไทย  เหตุการณ์ปัจจุบนัของไทยและสากล 

 
6.รหัสข้อสอบ 800 006 วชิาศึกษาทัว่ไป 6 (คณิตศาสตร์ –ภาษาองักฤษ-ภาษาไทย-สังคม)  

คณิตศาสตร์  :  เลขฐานต่างๆ ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้ เมตริกซ์ ดีเทอร์มิเเนนท์  ความสัมพนัธ์ และฟังก์ชนัเอ็กซ์
โพแนนเชียล ฟังกช์นัลอการิทึม ลิมิต และความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ ของฟังก์ชนัพีชคณิต    ค่าเชิงอนุพนัธ์และบทประยกุต์
ของอนุพนัธ์ 

ภาษาองักฤษ  :  Sturcture (โครงสร้างภาษา)  40%  Grammar (ไวยากรณ์)  Vocabulary (ค าศพัท)์  Conversation 
(บทสนทนา)  30%  Reading  Comprehension (เน้ือหาการอ่าน)  30% 

ภาษาไทย  :  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษาไทย  หลกัภาษา  ค า  ประโยค  การใชภ้าษา  ความเขา้ใจภาษา  การฟัง  
การพดู  การอ่าน  การเขียน  ส านวนโวหาร  สุภาษิต  ค  าพงัเพย  และวรรณกรรม 

สังคม  :  ภูมิศาสตร์ไทย  และภูมิศาสตร์สากล  ประวติัศาสตร์ไทยและสากล  สังคมวิทยาเบ้ืองตน้  ความรู้
ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐกิจ  วฒันธรรม  ประเพณี  ค่านิยมของสังคมไทย  การเมืองการปกครองของไทย  ความรู้ทัว่ไป
เก่ียวกบักฎหมายของไทย  เหตุการณ์ปัจจุบนัของไทยและสากล 
 
7.รหัสข้อสอบ 800 007 General Knowledge 7 ; IBM 

Test of General English Grammar, Vocabulary, Reading Comprehension, Conversation, Mathematics 
including general Knowledge of Thai history, social development, culture, current event of Thailand and international 
news. 
 
8.รหัสข้อสอบ 800 009 วชิาศึกษาทัว่ไป 9 (วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ –ภาษาองักฤษ-ภาษาไทย-สังคม)  

วทิยาศาสตร์  :  ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม หน่วยของส่ิงมีชีวติและการด ารงชีวติของพืช อาหารกบัการ  ด ารงชีวติ 
ระบบในร่างกายมนุษยแ์ละสตัว ์  การสืบพนัธ์ุและการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้น การขนส่งและการ
ส่ือสาร  ผลผลิตทางการเกษตรและการจดัการ   

คณิตศาสตร์  :  เลขยกก าลงัสอง  พนุนาม  ทฤษฎีบทของปิทาโกรัส  วงกลม  จ านวนจริง  สมการและ 
อสมการเชิงเสน้    พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร  การแยกตวัประกอบของพหุนาม  สมการก าลงัสองพาราโบลา ระบบสมการ  
ความน่าจะเป็น  สถิติ  การแปรผนั   เศษส่วนของพหุนาม   

ภาษาองักฤษ  :  Tenses, Nouns, Pronouns, Adjective and Adverb  Verbals,  Direct and Indirect objects , 
Question-Tag, Connectors, Propositions, Active and Passive Voice, Direct and Indirect  Speech, conditional Sentences 
and Wish   

ภาษาไทย  :  ค  า กลุ่มค าและหน้าท่ีของกลุ่มค า  การสังเกตค าท่ีเป็นค าไทยแท้กบัค าท่ีมาจากภาษาอ่ืน การ
สะกดค าใหถู้กตอ้ง  ประโยคท่ีซบัซอ้นยิง่ข้ึน  ราชาศพัทท่ี์จ าเป็นตอ้งทราบ 

สังคม  :  กาลเวลากบัประวติัศาสตร์ และวธีิการทางประวติัศาสตร์   พฒันาการของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆ  
ของโลก  ประวติัศาสตร์ไทยสมยัธนบุรี   การเมืองการปกครองไทยสมยัรัตนโกสินทร์    ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ



 

                                                                   

สมยัรัตนโกสินทร์  เศรษฐกิจไทยสมยัรัตนโกสินทร์     สงัคมไทยสมยัรัตนโกสินทร์  ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย
สมยัรัตนโกสินทร์    หนา้ท่ีพลเมือง   วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสงัคม  ภูมิศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  ประวติัศาสตร์  
ศาสนา  ศีลธรรม  และจริยธรรม 
 
9. รหัสข้อสอบ 100 001 วชิาชีพพืน้ฐาน ปวช. / ม.6 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

ความรู้พ้ืนฐาน  เขียนแบบ  กลศาสตร์  วสัดุช่าง  คอมพิวเตอร์  ทักษะเชาวปั์ญญา ความปลอดภัย 
คณิตศาสตร์ช่าง 

10. รหัสข้อสอบ 100 002 วชิาชีพพืน้ฐาน วดัแววความเป็นครูหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต     ) 

ทกัษะเชาวปั์ญญา ความเป็นครู กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัครูและวิชาชีพครู จิตวิทยาส าหรับครู การจัดการ
เรียนรู้ภาษาและวฒันธรรม ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร การประกนัคุณภาพการศึกษา คุณธรรม
และจริยธรรมของวชิาชีพครู ความรู้รอบตวัทัว่ไปและเหตุการณ์ปัจจุบนั 

11. รหัสข้อสอบ 111 003 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล (4ปี) / วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (4ปี) /   
ค.อ.บ.วศิวกรรมเคร่ืองกล (5ปี) / ปวส.ช่างยนต์                                        

 ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล ระบบส่งก าลงั ไฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกส์พ้ืนฐาน                                    
                                                                                                           

12. รหัสข้อสอบ 111 004 วชิาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม (4ปี) 
ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม สุขาภิบาล อาคาร ประปา น ้ าเสีย   

13. รหัสข้อสอบ 111 005 วชิาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วศิวกรรมเหมอืงแร่ (4ปี) 
ธรณีวิทยาทั่วไป  โครงสร้างของโลก  แร่และหินโดยทั่วไป  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  เช่น  ภูเขาไฟ 

แผ่นดินไหว  ทรัพยากรแร่ธาตุท่ีส าคญัภายในประเทศ  และในบริเวณภูมิภาคใกลเ้คียง  และการใชป้ระโยชน์  การท า
เหมืองแร่ท่ีส าคญัภายในประเทศ 

14. รหัสข้อสอบ 111 006 วชิาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วศิวกรรมโยธา (4ปี) / ค.อ.บ.วศิวกรรมโยธา (5ปี)                    
      โยธ  

พ้ืนท่ีและปริมาตร  เวกเตอร์  แรง  และโมเมนต ์ หลกัการสมดุล  แรงปฏิกิริยา  แรงเฉือน  และโมเมนตด์ดัหน่วย
แรง  และความเครียด ความรู้ทัว่ไปทางดา้นวศิวกรรมโยธา  วสัดุก่อสร้าง  เทคนิคก่อสร้างประมาณราคา  สัญญารายการ
และบทบญัญติัการก่อสร้าง วสัดุท่ีใชใ้นงานก่อสร้างทุกชนิด  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการก่อสร้างทุกประเภท  เทคนิคการ
ท างานก่อสร้าง 

15. รหัสข้อสอบ 111 007 วชิาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า (4ปี) / ค.อ.บ.วศิวกรรมไฟฟ้า (5ปี) / ปวส.ไฟฟ้า 
ทฤษฎีไฟฟ้าประยกุต ์ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง  วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั  เคร่ืองกลไฟฟ้าเบ้ืองตน้และการ

ควบคุม  เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้  เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าเบ้ืองตน้  อิเล็กทรอนิกส์
พ้ืนฐาน 

16. รหัสข้อสอบ 111 008 วิชาชีพเฉพาะสาขา ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5ปี) / วศ.บ.วศิวกรรม
อเิลก็ทรอนิกส์ (4ปี) / ปวส.อเิลก็ทรอนิกส์ / ปวส.อเิลก็ทรอนิกส์ส่ือสาร 

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั  เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าเบ้ืองตน้ สารก่ึงตวัน า และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้  เคร่ืองมือวดัและการวดัอิเล็กทรอนิกส์  พีชคณิตลอจิก และวงจรดิจิตอล 



 

                                                                   

ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์เบ้ืองตน้ คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานและการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
ระบบส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์เบ่ืองตน้  

17. รหัสข้อสอบ 111 009 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (4ปี) / ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (5ปี) / 
วศ.บ.วศิวกรรมแม่พมิพ์  (4ปี) / ปวส.ช่างโลหะ / ปวส.ช่างกลโรงงาน / ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม  

พ้ืนฐานทั่วไปเก่ียวกับงานเช่ือม ทฤษฎีเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น  งานไฟฟ้าเบ้ืองต้น  เคร่ืองมือวดัในงาน
อุตสาหกรรม  ความปลอดภยัในงานอุตสาหกรรม  กรรมวิธีการผลิต สถิติเบ้ืองตน้ในงานอุตสาหกรรม เขียนแบบ
วศิวกรรมเบ้ืองตน้ โลหะวทิยาเบ้ืองตน้ CNC เบ้ืองตน้และ งานบ ารุงรักษา 

18. รหัสข้อสอบ 111 010 วชิาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ (4ปี) / ปวส.เทคนิคคอมพวิเตอร์ 
 ทฤษฎีไฟฟ้าประยุกต์ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจร
ดิจิตอล เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานการเขียน
โปรแกรมและอลักอริทึม 

19.รหัสข้อสอบ 111 011 วชิาชีพเฉพาะสาขา   วศ.บ.วศิวกรรมโลจสิตกิส์ 
พ้ืนฐานงานไฟฟ้าเบ่ืองตน้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ่ืองตน้ เขียนแบบวศิวกรรมเบ่ืองตน้ ความรู้ทัว่ไปดา้นโลจี

สติกส์ ความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรม  

20. รหัสข้อสอบ 500 012 วชิาชีพพืน้ฐาน หลกัสูตรเทยีบโอน / ต่อเนื่อง คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
พ้ืนฐานทางวศิวกรรมศาสตร์ กลศาสตร์วศิวกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ วสัดุวศิวกรรม เขียนแบบ 

21. รหัสข้อสอบ 500 013 วชิาชีพพืน้ฐาน วดัแววความเป็นครูหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต (5 ปี) (เทยีบโอน)  
ทกัษะเชาวปั์ญญาความเป็นครู กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัครูและวชิาชีพครู จิตวทิยาส าหรับครู การจดัการเรียนรู้ 

ภาษาและวฒันธรรม ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร การประกนัคุณภาพการศึกษา คุณธรรมและ
จริยธรรมของวชิาชีพครู ความรู้รอบตวัทัว่ไปและเหตุการณ์ปัจจุบนั 

22. รหัสข้อสอบ 555 014 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล (เทียบโอน) / อส.บ.เทคโนโลยีเคร่ืองกล 
(ต่อเนื่อง) / ค.อ.บ.วศิวกรรมเคร่ืองกล (เทยีบโอน) 

สถิตศาสตร์ : หลกัการพ้ืนฐานของกลศาสตร์ แรง โมเมนต ์การสมดุล ความเสียดทาน จุดศูนยก์ลาง 
กลศาสตร์ของแข็ง : ความเคน้และความเครียด ภาชนะอดัความดนั การบิด แรงเฉือนและโมเมนตด์ดัในคาน 

ความเคน้เฉือนและความเคน้ดดัในคาน 
กลศาสตร์ยานยนต์ : แรงกระท าต่อช้ินส่วนยานยนต ์แรงขบัและแรงตา้นการขบัเคล่ือน ระบบเบรก ระบบ

บงัคบัเล้ียว ระบบส่งก าลงั สมรรถนะของยานยนต ์
กลศาสตร์ของไหล : คุณสมบติัของของไหล ความดนัของของไหล แรงพยงุและการลอยตวั แรงของของไหลท่ี

กระท ากบัพ้ืนผิวของวตัถุ การไหลของของไหล 
เทอร์โมไดนามกิส์ : คุณสมบติัพ้ืนฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ กฎขอ้ท่ีหน่ึงของเทอร์โมไดนามิกส์ พลงังานของ

ระบบท่ีไม่มีการไหล พลงังานของระบบท่ีมีการไหล ก๊าซอุดมคติ กระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์ 
การท าความเยน็และปรับอากาศ : พ้ืนฐานระบบท าความเยน็แบบต่างๆ วฎัจกัรท าความเยน็แบบอดัไอ อุปกรณ์

ในระบบความเยน็แบบอดัไอ สารท าความเยน็ คุณสมบติัของอากาศและการปรับอากาศ ภาระของระบบท าความเยน็และ
ปรับอากาศ 

เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน : การแบ่งประเภทเคร่ืองยนต์ ระบบประจุไอดี ระบบระบายไอเสีย ระบบระบาย
ความร้อน การหาสมรรถนะเคร่ืองยนต ์

ไฮดรอลกิและนิวเมตกิส์ : อุปกรณ์และวงจรควบคุมของระบบไฮดรอลิกและนิวเมติกส์ 



 

                                                                   

ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ : พ้ืนฐานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ในยานยนต ์

23. รหัสข้อสอบ 555 015 วชิาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วศิวกรรมโยธา (เทยีบโอน) 
หลกัการสมดุล  แรงปฏิกิริยา  แรงเฉือน  และโมเมนตด์ดั  หน่วยแรงและความเครียด  การวิเคราะห์โครงถกั

การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีการสามโมเมนต์  คุณสมบติัเบ้ืองตน้ของดิน  การจ าแนกประเภทดิน แรงเฉือนในดิน 
คอนกรีตเทคโนโลยี  และการทดสอบวสัดุ  การส ารวจ  ค่าระดับและมุม  ความรู้ทั่วไปทางวิศวกรรมโยธา และ
คอมพิวเตอร์ 

24. รหัสข้อสอบ 555 016 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน)   ค   บ วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน)   
   บ   คโ โ ย ไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั  โรงตน้ก าลงัไฟฟ้า-ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า  เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า
กระแสตรง  เคร่ืองจักรกลไฟฟ้ากระแสสลบั  หมอ้แปลงไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ – ดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส์ก าลงั  การ
ออกแบบระบบไฟฟ้า  เคร่ืองมือและการวดัไฟฟ้า 

25. รหัสข้อสอบ 555 017 วชิาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ (เทยีบโอน) 
 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้าและวงจรทรานเชียล อุปกรณ์และการออกแบบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ เคร่ืองตรวจสอบสญัญาณ
และมาตรฐานการวดั การออกแบบวงจรดิจิตอลทั้ งคอมโบเนชันและซีเควนเชียล ไมโครโปรเซสเซอร์และการ
อินเตอร์เฟส การเขียนโปรแกรมภาษาซี โครงสร้างขอ้มูลและอลักอลิทึม ระบบฐานขอ้มูล ทฤษฎีระบบปฎิบัติการ 
หลกัการส่ือสารขอ้มูล ระบบเครือข่าย OSI Model     TCP/IP 

26. รหัสข้อสอบ 555 018 วชิาชีพเฉพาะสาขา อส.บ.เทคโนโลยโีทรคมนาคม (ต่อเนื่อง)  / วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
(เทยีบโอน) / ค.อ.บ.วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม (เทยีบโอน) 

วงจรอิเลก็ทรอนิกส์  โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์  ไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอนโทลเลอร์ วงจรพลัส์ และ
สวิตช่ิง  เทคโนโลยีโทรทศัน์  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  ระบบส่ือสารและโทรคมนาคม วงจรไฟฟ้า  เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์  เคร่ืองมือและการวดัอิเลก็ทรอนิกส์  ดิจิตอลเทคนิค สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า 

27. รหัสข้อสอบ 555 019 วิชาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน) / ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 
(เทยีบโอน) / อส.บ.เทคโนโลยอีุตสาหการ (ต่อเนื่อง) 

กลศาสตร์วศิวกรรมเบ้ืองตน้  งานวดัละเอียด  งานเคร่ืองมือกล  งานเช่ือมและโลหะแผ่น  การประมาณราคา  
ความปลอดภยัในงานอุตสาหกรรม  Quality  Control  โลหะวิทยา  การศึกษางาน  การบ ารุงรักษาโรงงาน งานฝึกฝีมือ
เบ้ืองตน้  วสัดุช่าง  กรรมวธีิการผลิต  เขียนแบบเทคนิค  การเพ่ิมผลผลิต  คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้  คณิตศาสตร์ช่าง  

28. รหัสข้อสอบ 200 031 วชิาชีพพืน้ฐาน หลกัสูตร 4 ปี หลกัสูตร บธ.บ./บช.บ./ปวส. 
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น  

คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม การจดัการเอกสาร และเหตุการณ์ปัจจุบนั 

29. รหัสข้อสอบ 200 032 วชิาชีพพืน้ฐาน หลกัสูตร 4 ปี หลกัสูตร ศศ.บ. 
สถานการณ์โลกในปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการท่องเท่ียว และงานบริการ 

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ภาษาองักฤษในการท่องเท่ียวและงานบริการ 

30. รหัสข้อสอบ 200 033 วชิาชีพพืน้ฐาน International Business Management (IBM) 
The emphasis is on using  English as a means of international communication in Business situations 

including meeting people, telephoning, making appointments, talking, about products and services, advertisements, 
business news, critical international issues, the latest development in business and technology. 



 

                                                                   

31.รหัสข้อสอบ 200 034 วชิาชีพพืน้ฐาน ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารสากล     ) 
 ความเขา้ใจค าศพัทแ์ละโครงสร้างประโยคทางไวยากรณ์พ้ืนฐาน การใชภ้าษาองักฤษในสถานการณ์ทัว่ไป คือ 
ส านวนการใชภ้าษาในบทสนทนาในชีวติประจ าวนั การอ่านท่ีพบในชีวติประจ าวนั เช่น หนงัสือพิมพ ์โฆษณา ประกาศ 
จดหมาย ตารางเวลาโดยสาร ฯลฯ 
32. รหัสข้อสอบ 222 035 วชิาชีพเฉพาะสาขา ศศ.บ.การท่องเทีย่วและการโรงแรม (4ปี) 

ความรู้ทางธุรกิจและเศรษฐกิจสมยัใหม่ ความรู้ภาษาไทยเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวทัว่ประเทศและในเขต
ภาคเหนือ รวมทั้งสถานการณ์ และเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในประเทศไทยเช่น Tourism News 
หรือ Events ต่างๆ ความรู้ภาษาองักฤษเก่ียวกบัการท่องเท่ียว  ไดแ้ก่  ศพัท์  (Vocabulary)  หลกัไวยากรณ์การใช้
ภาษาองักฤษ  (Grammar)  ความเขา้ใจภาษาองักฤษ (Comprehension) 

33. รหัสข้อสอบ 222 036 วชิาชีพเฉพาะสาขา บธ.บ.การจดัการ (4ปี) / ปวส.การจดัการ  
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการจดัการ  การจดัตั้งองคก์รธุรกิจและสถานประกอบการ รูปแบบองคก์ารธุรกิจ  การ

ธนาคาร  เอกสารเครดิต  ความรู้ทางธุรกิจและเศรษฐกิจสมยัใหม่ กระบวนการจดัเก็บเอกสาร ระเบียบงานสารบรรณ 
ขอ้มูลข่าวสารทางดา้นเศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองความรู้เก่ียวกบังานดา้นเลขานุการ  และความรู้เก่ียวกบัการใช้
เคร่ืองใชส้ านกังาน 

34. รหัสข้อสอบ 222 037 วชิาชีพเฉพาะสาขา บธ.บ.การตลาด (4ปี) / ปวส.การตลาด  
ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นการตลาด การจดัตั้งองค์กรธุรกิจและสถานประกอบการ รูปแบบองค์การธุรกิจ     การ

ธนาคาร เอกสารเครดิต กฎหมายธุรกิจ เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ การภาษีอากร คณิตศาสตร์ พณิชยกรรม             การจดัการ
เอกสาร ความรู้ทางธุรกิจและเศรษฐกิจสมยัใหม่ ความรู้เก่ียวกบัการขาย การด าเนินงานร้านคา้ปลีก ความรู้เก่ียวกบัสินคา้
และ การบริการ การก าหนดราคาขาย การจ าหน่าย การส่งเสริมการจ าหน่าย ขอ้มูลข่าวสารดา้นการตลาดในปัจจุบัน 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค และการคุม้ครองผูบ้ริโภค เศรษฐกิจทัว่ไป ความรู้เก่ียวกบัสินคา้ OTOP  

35. รหัสข้อสอบ 222 038 วชิาชีพเฉพาะสาขา บช.บ.การบัญชี (4ปี) / ปวส.การบัญชี  

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบับญัชี การวิเคราะห์รายการคา้ การเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร การบญัชีสินคา้ การ
ปรับปรุงรายการ การบัญชีตัว๋เงิน การบัญชีร่วมคา้และระบบบัญชีเด่ียว การบญัชีกิจการอุตสาหกรรมและ    ระบบ
ใบส าคญั การบญัชีขายเฉพาะอยา่ง การบญัชีหา้งหุน้ส่วนและบริษทัจ ากดั ความรู้ทัว่ไปทางดา้นการบญัชี วงจรบญัชี การ
บญัชีซ้ือขายสินคา้และบริการอุตสาหกรรมอยา่งง่าย กฎหมายธุรกิจและกระบวนการจดัเก็บเอกสาร 

36. รหัสข้อสอบ 222 039 วชิาชีพเฉพาะสาขา บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร์ (4ปี) 

ความรู้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ องคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ 
การจดัการขอ้มูลและสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ การใชง้านอินเตอร์เน็ต พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ และการ
ประยคุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

37. รหัสข้อสอบ 222 040 วชิาชีพเฉพาะสาขา International Business Management (IBM) 
The emphasis is on using basic English as a means of international communication in business    

situations including meeting people, telephoning, making appointments, talking, about products and services, 
advertisements and business news.   

 

 

 



 

                                                                   

38. รหัสข้อสอบ 222 041 วชิาชีพเฉพาะสาขา บธ.บ.ภาษาองักฤษธุรกจิ (4ปี) 
-  Business English  

Grammar / Business Vocabulary / Business Conversation / Reading Comprehension 
-  English for Business Communication 

Business Writing (Business Letter / Memos / E-Mail / Minutes of Meeting / Business Report) 
-  English for Everyday Use 

Introduction / Direction / Understanding Time / Shopping and Bargaining 

39. รหัสข้อสอบ 222 042 วชิาชีพเฉพาะสาขา ศศ.บ.ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารสากล (4ปี) 
การอ่านบทความเชิงวิชาการในต ารา สารคดี และนิตยสาร ในหัวขอ้ท่ีอยู่ในความสนใจทัว่ไปโดยเนน้การ

อ่านเพ่ือความเขา้ใจ การอ่านเพ่ือเก็บรายละเอียด การจบัใจความส าคญั การตีความ และการสรุปความ 

40. รหัสข้อสอบ 600 043 วชิาชีพพืน้ฐาน ปริญญาตรีเทยีบโอน คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์  
หลกัเศรษฐศาสตร์  กฎหมายธุรกิจ  สถิติธุรกิจ  การภาษีอากร  หลกัการตลาด  หลกัการจดัการ  การบญัชี

การเงิน  ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

41. รหัสข้อสอบ 666 044 วชิาชีพเฉพาะสาขา บธ.บ.การตลาด (เทยีบโอน) / บธ.บ.การตลาด - การตลาดระหว่างประเทศ  
(เทยีบโอน) 

 การศึกษาและกลัน่กรองสภาพแวดลอ้มทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค การจดัซ้ือ ผลิตภณัฑแ์ละราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย การส่ือสารทางการตลาด ตลาดบริการ การวจิยัการตลาด การน าเขา้และส่งออก 

42. รหัสข้อสอบ 666 045 วชิาชีพเฉพาะสาขา บช.บ.การบัญชี (เทยีบโอน) 
การบญัชีสินทรัพย ์ การบญัชีหน้ีสิน  การบญัชีหา้งหุน้ส่วน  การบญัชีบริษทั  การสอบบญัชี  การบญัชีตน้ทุน  

การบญัชีตน้ทุน งานสัง่ท า  การบญัชีตน้ทุนตอน  และการบญัชีตน้ทุนมาตรฐาน 

43. รหัสข้อสอบ 666 046 วชิาชีพเฉพาะสาขา บธ.บ.การจดัการ – การจัดการทั่วไป (เทียบโอน) / บธ.บ.การจัดการ - การ
จดัการส านักงาน (เทยีบโอน) 

ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  หลกัการจัดการ  ความถนัดและการใช้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกิจ  ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั กระบวนการจดัเก็บเอกสาร  และระเบียบงานสารบรรณ 
งานดา้นเลขานุการและความรู้เก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองใชส้ านกังาน   

44. รหัสข้อสอบ 666 047 วชิาชีพเฉพาะสาขา บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร์ (เทยีบโอน) 
สัญลักษณ์และผงัโปรแกรม (Flowcharts)  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  โครงสร้างข้อมูลเบ้ืองต้น 

ระบบปฏิบติัการ  แฟ้มขอ้มูลและฐานขอ้มูล  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การประยกุต์ใชง้าน และ
เทคโนโลยสีารสนเทศในปัจจุบนั 

45. รหัสข้อสอบ 666 048 วชิาชีพเฉพาะสาขา บธ.บ.ภาษาองักฤษธุรกจิ (เทยีบโอน) 
-  Business English  

Grammar / Business Vocabulary / Business Conversation / Reading Comprehension 
-  English for Business Communication 

Business Writing (Business Letter / Memos / E-Mail / Minutes of Meeting / Business Report) 
-  English for Everyday Use 

Introduction / Direction / Understanding Time / Shopping and Bargaining 



 

                                                                   

46. รหัสข้อสอบ 300 051 วชิาชีพพืน้ฐาน สถ.บ.สถาปัตยกรรม (5ปี) / สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (5ปี) 
 ทฤษฎี หลกัการออกแบบและองคป์ระกอบทางศิลปะทางสถาปัตยกรรม ประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม วสัดุ

ก่อสร้าง ทฤษฎีกลศาสตร์ โครงสร้างและงานระบบทางสถาปัตยกรรม หลกัการออกแบบตกแต่งภายใน ขนาด สัดส่วน
และการจดัวางเคร่ืองเรือน ความรู้เร่ืองชุมชนเมืองและองคป์ระกอบของเมือง ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวชิาชีพสถาปัตยกรรม 
ความคิดริเร่ิมและจินตนาการ มิติสมัพนัธ์ การใชเ้หตุผลและตรรกะ ตลอดจนความสามารถในการวเิคราะห์เชิงเรขนิเทศ 

47. รหัสข้อสอบ 300 052 วชิาชีพพืน้ฐาน ศล.บ.ทศันศิลป์ (4ปี)  
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัทฤษฎีศิลป์ ประวติัศาสตร์ศิลป์ ทฤษฎีสี กายวิภาค องค์ประกอบศิลป์ สุนทรียศ์าสตร์ 
ออกแบบเบ้ืองตน้ การสร้างสรรคศิ์ลปะพ้ืนฐานต่างๆ และจิตวทิยาศิลปะเบ้ืองตน้ 

48. รหัสข้อสอบ 300 053 วชิาชีพพืน้ฐาน ทล.บ.เทคโนโลยกีารพมิพ์และบรรจุภัณฑ์ (4ปี)  
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ศิลป์ องคป์ระกอบศิลป์และทฤษฎีสี  หลกัการเขียนแบบเบ้ืองตน้ ความรู้
พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์กราฟิก  การพิมพแ์ละการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ วสัดุ  วิธีการผลิต การควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ ์ ส่ิงแวดลอ้มทางอุตสาหกรรมการพิมพก์ารและบรรจุภณัฑ ์

49. รหัสข้อสอบ 300 054 วชิาชีพพืน้ฐาน ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร (4ปี)  
 ความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ศิลป์   องคป์ระกอบศิลป์  การเขียนแบบ  หลกัการถ่ายภาพ  คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้
พ้ืนฐานดา้นวดิีทศัน์และโทรทศัน์  การส่ือสารและการโฆษณา 

50. รหัสข้อสอบ 300 055 วชิาชีพพืน้ฐาน ทล.บ.เซรามกิ (4ปี) 
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเคร่ืองป้ันดินเผา ประวติัศาสตร์ศิลป์ องคป์ระกอบศิลป์ หลกัการเขียนแบบ 

51. รหัสข้อสอบ 300 056 วชิาชีพพืน้ฐาน ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดบั (4ปี)  
 ความรู้พ้ืนฐานดา้นส่ิงทอ แฟชัน่ เคร่ืองประดบั ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ศิลป์   องคป์ระกอบทาง
ศิลปะ ทฤษฎีสี หลกัการเขียนแบบ  

52. รหัสข้อสอบ 300 057 วชิาชีพพืน้ฐาน ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม (4ปี)  
  ความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ศิลป์ องคป์ระกอบศิลป์และทฤษฎีสี หลกัการเขียนแบบเบ้ืองตน้ ความรู้พ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร์กราฟิก ความรู้พ้ืนฐานทางวสัดุ การผลิต กฎระเบียบและส่ิงแวดลอ้มทางอุตสาหกรรม 

53. รหัสข้อสอบ 333 058 วชิาชีพเฉพาะสาขา สถ.บ.สถาปัตยกรรม (5ปี) 
ปฏิบติังานวาดและเขียนภาพร่าง การจดัองคป์ระกอบศิลป์ เขียนแบบและออกแบบเบ้ืองตน้ทางสถาปัตยกรรม

ท่ีแสดงแนวความคิดในการออกแบบ การก าหนดประโยชน์ใชส้อย รูปแบบการจดัท่ีวา่ง รูปทรง วสัดุ 
** ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ ดนิสอ ยางลบ สีระบายตามความถนัด กระดานรองเขียน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง** 

54. รหัสข้อสอบ 333 059 วชิาชีพเฉพาะสาขา สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (5ปี) 
ปฏิบติัการวาดเสน้ โดยค านึงถึงหลกัการจดัองคป์ระกอบภาพ เช่น สดัส่วน รูปทรง การให้น ้ าหนกัแสงเงา จาก

เน้ือหาตามท่ีโจทย์ก าหนดและปฏิบัติการ เขียนแบบและออกแบบเบ้ืองต้นทางสถาปัตยกรรมภายใน ท่ีแสดง
แนวความคิดในการออกแบบ การก าหนดประโยชน์ใชส้อย รูปแบบการจดัท่ีวา่ง รูปทรงและวสัดุ 
** ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ ดนิสอ ยางลบ สีระบายตามความถนัด กระดานรองเขียน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง** 

55. รหัสข้อสอบ 333 060 วชิาชีพเฉพาะสาขา ศล.บ.ทศันศิลป์(4ปี)  

ปฏิบติังานวาดเสน้คนเตม็ตวั ในลกัษณะท่าทางโดยค านึงถึงสดัส่วน รูปทรง น ้ าหนกั และเงา จากแบบคนจริงท่ี
ก าหนดให ้

** ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ ดนิสอEE ยางลบ กระดานรองเขยีน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง** 



 

                                                                   

56. รหัสข้อสอบ 333 061 วชิาชีพเฉพาะสาขา ทล.บ.เทคโนโลยกีารพมิพ์และบรรจุภัณฑ์ (4ปี) 
 ปฏิบติัการออกแบบ  โดยค านึงถึงหลกัการจดัองคป์ระกอบภาพ อาทิเช่น สัดส่วน รูปทรง การให้น ้ าหนกั แสง
เงาจากเร่ืองราวและเน้ือหาตามท่ีโจทยก์ าหนด 

** ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ ดนิสอ ยางลบ สีระบายตามความถนัด กระดานรองเขียน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง** 

57. รหัสข้อสอบ 333 062 วชิาชีพเฉพาะสาขา ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร (4ปี)  
 ปฏิบติัการออกแบบส่ือตามโจทยท่ี์ก าหนดให้ โดยค านึงถึงการเลือกใชภ้าพ สัญลกัษณ์ และขอ้ความ การจดั
องคป์ระกอบใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย และวตัถุประสงคข์องการส่ือสาร 
** ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ ดนิสอ ยางลบ สีระบายตามความถนัด กระดานรองเขียน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง** 

58. รหัสข้อสอบ 333 063 วชิาชีพเฉพาะสาขา ทล.บ.เซรามกิ (4ปี) 
 ปฏิบติัการวาดเสน้ โดยค านึงถึงหลกัการจดัองคป์ระกอบภาพ อาทิเช่น สดัส่วน รูปทรง การให้น ้ าหนกั แสงเงา
จากหุ่นน่ิง หรือ วสัดุรูปทรงต่างๆ หรือ เร่ืองราวจากเน้ือหาตามท่ีโจทยก์ าหนด 
** ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ ดนิสอ ยางลบ สีระบายตามความถนัด กระดานรองเขียน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง** 

59. รหัสข้อสอบ 333 064 วชิาชีพเฉพาะสาขา ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดบั (4ปี)  
 ปฏิบติัการเขียนองคป์ระกอบศิลป์ โดยค านึงถึงหลกัการจดัองคป์ระกอบภาพ อาทิเช่น สัดส่วน รูปทรง การให้
น ้ าหนกั แสงเงาจากขอ้ก าหนด และ เร่ืองราวจากเน้ือหาตามท่ีโจทยก์ าหนด 
** ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ ดนิสอ ยางลบ สีระบายตามความถนัด กระดานรองเขียน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง** 

60. รหัสข้อสอบ 333 065 วชิาชีพเฉพาะสาขา ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม (4ปี) 
  ปฏิบติัการวาดเสน้ โดยค านึงถึงหลกัการจดัองคป์ระกอบภาพ อาทิเช่น สัดส่วน รูปทรง การให้น ้ าหนกัแสง
เงาจากหุ่นน่ิง หรือ วสัดุรูปทรงต่าง ๆ หรือ เร่ืองราวจากเน้ือหาตามท่ีโจทยก์ าหนด  
** ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ ดนิสอ ยางลบ สีระบายตามความถนัด กระดานรองเขียน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง** 

61.รหัสข้อสอบ 400 071 วชิาชีพพืน้ฐาน วท.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ (4ปี) / วท.บ.วทิยาการคอมพวิเตอร์ (4ปี) 
ความถนดั การใชเ้หตุผล (Altitude Test) ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ข่าวสารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สมยัใหม่ 

62.รหัสข้อสอบ 400 072 วชิาชีพพืน้ฐาน คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ (4ปี) 
หลกัศิลปะประดิษฐ ์พฒันาการครอบครัว ความรู้เร่ืองผา้  และเสน้ใยอาหารและโภชนาการ อุปกรณ์งานบา้น 

63.รหัสข้อสอบ 444 073 วชิาชีพเฉพาะสาขา วท.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ (4ปี) / วท.บ.วทิยาการคอมพวิเตอร์ (4ปี) 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  การวเิคราะห์ผงังาน  และการวเิคราะห์ขั้นตอน (Flowchart and 

Algorithm)  ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ (Operating System)  โครงสร้างขอ้มูล (Data Structure)  การประมวลผล และ
ฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ (Data Processing and Database)  ข่ายส่ือสารคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้  เทคโนโลยมีลัติมิเดีย และ
อินเทอร์เน็ต  ข่ายส่ือสารคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

64.รหัสข้อสอบ 700 074 วชิาชีพพืน้ฐาน วท.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ (เทยีบโอน) 
ความถนดั การใชเ้หตผุล (Altitude Test) ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ข่าวสารเทคโนโลยสีารสนเทศ

สมยัใหม่ 

65.รหัสข้อสอบ 700 075 วชิาชีพพืน้ฐาน คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ (เทยีบโอน) 
หลกัศิลป์  พฒันาการเด็ก  ความรู้เร่ืองผา้เบ้ืองตน้  โภชนาการ  วิชาชีพคหกรรมศาสตร์  ศิลปหตัถกรรม  ศิลปะ

การจดัดอกไม ้ การจดัทรัพยากรครอบครัว  เทคนิคสาธิต 



 

                                                                   

66.รหัสข้อสอบ 777 076 วชิาชีพเฉพาะสาขา วท.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ (เทยีบโอน)  
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  การวเิคราะห์ผงังาน  และการวเิคราะห์ขั้นตอน (Flowchart and 

Algorithm)  ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ (Operating System)  โครงสร้างขอ้มูล (Data Structure)  การประมวลผล และ
ฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ (Data Processing and Database)  ข่ายส่ือสารคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้  เทคโนโลยมีลัติมิเดีย และ
อินเทอร์เน็ต  ข่ายส่ือสารคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

67.รหัสข้อสอบ 800 077 วชิาศึกษาทัว่ไป และ วชิาชีพเฉพาะ วท.บ.พชืศาสตร์     ยบโ  ) 
คณิตศาสตร์  :  ความรู้คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพ้ืนท่ี  ปริมาตร  อตัราส่วน  เลขยกก าลงั  และกราฟของ

สมการ  ระเบียบวธีิทางสถิติ  การแจกแจงความถ่ี  การวดัต าแหน่ง  และการเปรียบเทียบต าแหน่ง  การวดัแนวโนม้เขา้สู่
ส่วนกลาง  การวดักระจาย  โคง้แห่งการแจกแจงปกติ  คะแนนมาตรฐาน 

วิทยาศาสตร์  :  ความรู้ทางสัตววิทยา  พฤกษศาสตร์  อนินทรียเ์คมีเก่ียวกบัธาตุ  สารประกอบ  สารละลาย 
ปฏิกริยาเคมี  สมดุลเคมี  กรด  เบส  เคมีไฟฟ้า  เคมีส่ิงแวดลอ้ม  สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

ภาษาองักฤษ  :  Sturcture (โครงสร้างภาษา)  40%  Grammar (ไวยากรณ์)  Vocabulary (ค าศพัท)์  Conversation 
(บทสนทนา)  30%  Reading  Comprehension (เน้ือหาการอ่าน)  30% 

ภาษาไทย  :  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษาไทย  หลกัภาษา  ค า  ประโยค  การใชภ้าษา  ความเขา้ใจภาษา  การฟัง  
การพดู  การอ่าน  การเขียน  ส านวนโวหาร  สุภาษิต  ค  าพงัเพย  และวรรณกรรม 

สังคม  :  ภูมิศาสตร์ไทย  และภูมิศาสตร์สากล  ประวติัศาสตร์ไทยและสากล  สังคมวิทยาเบ้ืองตน้  ความรู้
ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐกิจ  วฒันธรรม  ประเพณี  ค่านิยมของสังคมไทย  การเมืองการปกครองของไทย  ความรู้ทัว่ไป
เก่ียวกบักฎหมายของไทย  เหตุการณ์ปัจจุบนัของไทยและสากล  

ความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการศตัรูพืช  โรค  แมลงศตัรูพืช  วชัพืช  ดินและปุ๋ย  หลกัการขายพนัธ์ุพืช  การผลิต
และการจดัการไมด้อกไมป้ระดบั  ไมผ้ล  และพืชผกั หลกัพืชไร่  พืชเศรษฐกิจ  การผลิตและการจดัการ  ธญัพืช  พืชเสน้
ใย  พืชหวัเมลด็พนัธ์ุพืชไร่  พืชอาหารสตัว ์

68.รหัสข้อสอบ 800 078 วชิาศึกษาทัว่ไป และ วชิาชีพเฉพาะ วท.บ.สัตวศาสตร์     ยบโ  ) 
คณิตศาสตร์  :  ความรู้คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพ้ืนท่ี  ปริมาตร  อตัราส่วน  เลขยกก าลงั  และกราฟของ

สมการ  ระเบียบวิธีทางสถิติ  การแจกแจงความถ่ี  การวดัต าแหน่ง และการเปรียบเทียบต าแหน่ง  การวดัแนวโนม้เขา้สู่
ส่วนกลาง  การวดักระจาย  โคง้แห่งการแจกแจงปกติ  คะแนนมาตรฐาน 

วิทยาศาสตร์  :  ความรู้ทางสัตววิทยา  พฤกษศาสตร์  อนินทรียเ์คมีเก่ียวกบัธาตุ  สารประกอบ  สารละลาย 
ปฏิกริยาเคมี  สมดุลเคมี  กรด  เบส  เคมีไฟฟ้า  เคมีส่ิงแวดลอ้ม  สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

ภาษาองักฤษ  :  Sturcture (โครงสร้างภาษา)  40%  Grammar (ไวยากรณ์)  Vocabulary (ค าศพัท)์  Conversation 
(บทสนทนา)  30%  Reading Comprehension (เน้ือหาการอ่าน)  30% 

ภาษาไทย  :  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษาไทย  หลกัภาษา  ค า  ประโยค  การใชภ้าษา  ความเขา้ใจภาษา  การฟัง  
การพดู  การอ่าน  การเขียน  ส านวนโวหาร  สุภาษิต  ค  าพงัเพย  และวรรณกรรม 

สังคม  :  ภูมิศาสตร์ไทย  และภูมิศาสตร์สากล  ประวติัศาสตร์ไทยและสากล  สังคมวิทยาเบ้ืองตน้  ความรู้
ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐกิจ  วฒันธรรม  ประเพณี  ค่านิยมของสังคมไทย  การเมืองการปกครองของไทย  ความรู้ทัว่ไป
เก่ียวกบักฎหมายของไทย  เหตุการณ์ปัจจุบนัของไทยและสากล 

ความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงโคนม  โคเน้ือ  สุกร  สตัวปี์ก  น ้ านม  และผลิตภณัฑน์ม  อาหารสตัว ์ การผสมพนัธ์ุ
สตัว ์ การคดัเลือก  การตดัสินสตัว ์ โรคและการสุขาภิบาลสตัว ์

 
 



 

                                                                   

69.รหัสข้อสอบ 800 079 วชิาศึกษาทัว่ไป และ วชิาชีพเฉพาะ วท.บ.พฒันาผลติภณัฑ์อาหาร เทยีบโอน 
คณิตศาสตร์  :  ความรู้คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพ้ืนท่ี  ปริมาตร  อตัราส่วน  เลขยกก าลงั  และกราฟของ

สมการ  ระเบียบวิธีทางสถิติ  การแจกแจงความถ่ี  การวดัต าแหน่ง และการเปรียบเทียบต าแหน่ง  การวดัแนวโนม้เขา้สู่
ส่วนกลาง  การวดักระจาย  โคง้แห่งการแจกแจงปกติ  คะแนนมาตรฐาน 

วิทยาศาสตร์  :  ความรู้ทางสัตววิทยา  พฤกษศาสตร์  อนินทรียเ์คมีเก่ียวกบัธาตุ  สารประกอบ  สารละลาย 
ปฏิกริยาเคมี  สมดุลเคมี  กรด  เบส  เคมีไฟฟ้า  เคมีส่ิงแวดลอ้ม  สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

ภาษาองักฤษ  :  Sturcture (โครงสร้างภาษา)  40%  Grammar  (ไวยากรณ์)  Vocabulary (ค าศพัท)์  Conversation 
(บทสนทนา)  30%  Reading Comprehension (เน้ือหาการอ่าน)  30% 

ภาษาไทย  :  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษาไทย  หลกัภาษา  ค า  ประโยค  การใชภ้าษา  ความเขา้ใจภาษา  การฟัง  
การพดู  การอ่าน  การเขียน  ส านวนโวหาร  สุภาษิต  ค  าพงัเพย  และวรรณกรรม 

สังคม  :  ภูมิศาสตร์ไทย  และภูมิศาสตร์สากล  ประวติัศาสตร์ไทยและสากล  สังคมวิทยาเบ้ืองตน้  ความรู้
ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐกิจ  วฒันธรรม  ประเพณี  ค่านิยมของสังคมไทย  การเมืองการปกครองของไทย  ความรู้ทัว่ไป
เก่ียวกบักฎหมายของไทย  เหตุการณ์ปัจจุบนัของไทยและสากล 

ความรู้เก่ียวกบัการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร  

70.รหัสข้อสอบ 800 080 วชิาศึกษาทัว่ไป และ วชิาชีพเฉพาะ วท.บ.เทคโนโลยภูีมทิศัน์     ยบโ  ) 

คณิตศาสตร์  :  ความรู้คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพ้ืนท่ี  ปริมาตร  อตัราส่วน  เลขยกก าลงั  และกราฟของ
สมการ  ระเบียบวิธีทางสถิติ  การแจกแจงความถ่ี  การวดัต าแหน่ง และการเปรียบเทียบต าแหน่ง  การวดัแนวโนม้เขา้สู่
ส่วนกลาง  การวดักระจาย  โคง้แห่งการแจกแจงปกติ  คะแนนมาตรฐาน 

วิทยาศาสตร์  :  ความรู้ทางสัตววิทยา  พฤกษศาสตร์  อนินทรียเ์คมีเก่ียวกบัธาตุ  สารประกอบ  สารละลาย 
ปฏิกริยาเคมี  สมดุลเคมี  กรด  เบส  เคมีไฟฟ้า  เคมีส่ิงแวดลอ้ม  สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

ภาษาองักฤษ  :  Sturcture (โครงสร้างภาษา)  40%  Grammar  (ไวยากรณ์)  Vocabulary (ค าศพัท)์  Conversation 
(บทสนทนา)  30%  Reading Comprehension (เน้ือหาการอ่าน)  30% 

ภาษาไทย  :  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษาไทย  หลกัภาษา  ค า  ประโยค  การใชภ้าษา  ความเขา้ใจภาษา  การฟัง  
การพดู  การอ่าน  การเขียน  ส านวนโวหาร  สุภาษิต  ค  าพงัเพย  และวรรณกรรม 

สังคม  :  ภูมิศาสตร์ไทย  และภูมิศาสตร์สากล  ประวติัศาสตร์ไทยและสากล  สังคมวิทยาเบ้ืองตน้  ความรู้
ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐกิจ  วฒันธรรม  ประเพณี  ค่านิยมของสังคมไทย  การเมืองการปกครองของไทย  ความรู้ทัว่ไป
เก่ียวกบักฎหมายของไทย  เหตุการณ์ปัจจุบนัของไทยและสากล 

ความรู้เก่ียวกบัหลกัการออกแบบเบ้ืองตน้  พ้ืนฐานช่างการออกแบบภูมิทศัน์  วสัดุพืชพรรณ  และสอบกลาง
ภาคปฏิบติั  เก่ียวกบัการสเก็ตดีไซน์  วสัดุพืชพรรณต่างๆ 

71.รหัสข้อสอบ 800 081 วชิาศึกษาทัว่ไป และ วชิาชีพเฉพาะ วท.บ.วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร     ยบโ  ) 
คณิตศาสตร์  :  ความรู้คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพ้ืนท่ี  ปริมาตร  อตัราส่วน  เลขยกก าลงั  และกราฟของ

สมการ  ระเบียบวธีิทางสถิติ  การแจกแจงความถ่ี  การวดัต าแหน่ง  และการเปรียบเทียบต าแหน่ง  การวดัแนวโนม้เขา้สู่
ส่วนกลาง  การวดักระจาย  โคง้แห่งการแจกแจงปกติ  คะแนนมาตรฐาน 

วิทยาศาสตร์  :  ความรู้ทางสัตววิทยา  พฤกษศาสตร์  อนินทรียเ์คมีเก่ียวกบัธาตุ  สารประกอบ  สารละลาย 
ปฏิกริยาเคมี  สมดุลเคมี  กรด  เบส  เคมีไฟฟ้า  เคมีส่ิงแวดลอ้ม  สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

ภาษาองักฤษ  :  Sturcture (โครงสร้างภาษา)  40%  Grammar (ไวยากรณ์)  Vocabulary (ค าศพัท)์  Conversation 
(บทสนทนา)  30%  Reading Comprehension (เน้ือหาการอ่าน)  30% 



 

                                                                   

ภาษาไทย  :  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษาไทย  หลกัภาษา  ค า  ประโยค  การใชภ้าษา  ความเขา้ใจภาษา  การฟัง  
การพดู  การอ่าน  การเขียน  ส านวนโวหาร  สุภาษิต  ค  าพงัเพย  และวรรณกรรม 

สังคม  :  ภูมิศาสตร์ไทย  และภูมิศาสตร์สากล  ประวติัศาสตร์ไทยและสากล  สงัคมวทิยาเบ้ืองตน้  ความรู้
ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐกิจ  วฒันธรรม  ประเพณี  ค่านิยมของสงัคมไทย  การเมืองการปกครองของไทย  ความรู้ทัว่ไป
เก่ียวกบักฎหมายของไทย  เหตุการณ์ปัจจุบนัของไทยและสากล  

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการแปรรูปและถนอมอาหาร เคมีของอาหาร และจุลินทรียข์องอาหาร 

72.รหัสข้อสอบ 800 082 วชิาศึกษาทัว่ไป และ วชิาชีพเฉพาะ วท.บ.ประมง     ยบโ  ) 
คณิตศาสตร์  :  ความรู้คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพ้ืนท่ี  ปริมาตร  อตัราส่วน  เลขยกก าลงั  และกราฟของ

สมการ  ระเบียบวธีิทางสถิติ  การแจกแจงความถ่ี  การวดัต าแหน่ง  และการเปรียบเทียบต าแหน่ง  การวดัแนวโนม้เขา้สู่
ส่วนกลาง  การวดักระจาย  โคง้แห่งการแจกแจงปกติ คะแนนมาตรฐาน 

วิทยาศาสตร์  :  ความรู้ทางสัตววิทยา  พฤกษศาสตร์  อนินทรียเ์คมี  เก่ียวกบัธาตุ  สารประกอบ  สารละลาย 
ปฏิกริยาเคมี  สมดุลเคมี  กรด  เบส  เคมีไฟฟ้า  เคมีส่ิงแวดลอ้ม  สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

ภาษาองักฤษ  :  Sturcture (โครงสร้างภาษา)  40%  Grammar (ไวยากรณ์)  Vocabulary (ค าศพัท)์  Conversation 
(บทสนทนา)  30%  Reading Comprehension (เน้ือหาการอ่าน)  30% 

ภาษาไทย  :  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษาไทย  หลกัภาษา  ค า  ประโยค  การใชภ้าษา  ความเขา้ใจภาษา  การฟัง  
การพดู  การอ่าน  การเขียน  ส านวนโวหาร  สุภาษิต  ค าพงัเพย  และวรรณกรรม 

สังคม  :  ภูมิศาสตร์ไทย  และภูมิศาสตร์สากล  ประวติัศาสตร์ไทยและสากล  สังคมวิทยาเบ้ืองตน้  ความรู้
ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐกิจ  วฒันธรรม  ประเพณี  ค่านิยมของสังคมไทย  การเมืองการปกครองของไทย  ความรู้ทัว่ไป
เก่ียวกบักฎหมายของไทย  เหตุการณ์ปัจจุบนัของไทยและสากล 

ความรู้เก่ียวกบัมีนวทิยา  โรคและปาราสิตของปลา  การเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า  การอนุรักษส์ตัวน์ ้ า  นิเวศวทิยาและ
ชีววทิยาของการประมง 

73.รหัสข้อสอบ 800 083 วชิาศึกษาทัว่ไป และ วชิาชีพเฉพาะ วท.บ.เคร่ืองจกัรกลเกษตร     ยบโ  ) 
คณิตศาสตร์  :  ความรู้คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพ้ืนท่ี  ปริมาตร  อตัราส่วน  เลขยกก าลงั  และกราฟของ

สมการ  ระเบียบวธีิทางสถิติ  การแจกแจงความถ่ี  การวดัต าแหน่ง  และการเปรียบเทียบต าแหน่ง  การวดัแนวโนม้เขา้สู่
ส่วนกลาง  การวดักระจาย  โคง้แห่งการแจกแจงปกติ  คะแนนมาตรฐาน 

วิทยาศาสตร์  :  ความรู้ทางสัตววิทยา  พฤกษศาสตร์  อนินทรียเ์คมี  เก่ียวกบัธาตุ  สารประกอบ  สารละลาย 
ปฏิกริยาเคมี  สมดุลเคมี  กรด  เบส  เคมีไฟฟ้า  เคมีส่ิงแวดลอ้ม  สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

ภาษาองักฤษ  :  Sturcture (โครงสร้างภาษา)  40%  Grammar (ไวยากรณ์)  Vocabulary (ค าศพัท)์  Conversation 
(บทสนทนา)  30%  Reading Comprehension (เน้ือหาการอ่าน)  30% 

ภาษาไทย  :  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษาไทย  หลกัภาษา  ค า  ประโยค  การใชภ้าษา  ความเขา้ใจภาษา  การฟัง  
การพดู  การอ่าน  การเขียน  ส านวนโวหาร  สุภาษิต  ค  าพงัเพย  และวรรณกรรม 

สังคม  :  ภูมิศาสตร์ไทย  และภูมิศาสตร์สากล  ประวติัศาสตร์ไทยและสากล  สังคมวิทยาเบ้ืองตน้  ความรู้
ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐกิจ  วฒันธรรม  ประเพณี  ค่านิยมของสังคมไทย  การเมืองการปกครองของไทย  ความรู้ทัว่ไป
เก่ียวกบักฎหมายของไทย  เหตุการณ์ปัจจุบนัของไทยและสากล 

ความรู้เก่ียวกบัวชิาทกัษะช่างเช่ือมโลหะ  ไฟฟ้าในฟาร์ม  เคร่ืองชลประทานเพ่ือการเกษตร  แทรกเตอร์และ
เคร่ืองทุ่นแรงในฟาร์ม ฯลฯ 

 



 

                                                                   

74. รหัสข้อสอบ 900 091 วชิาชีพพืน้ฐาน ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช. ) 
 ทกัษะเชาวปั์ญญา ความถนัดทางการเรียนรู้เชิงวิเคราะห์  ทกัษะทางการค านวณ ตรรกะการสรุปความคิด 

ความรู้ทัว่ไป ในสถานการณ์และเศรษฐกิจปัจจุบนั 

75. รหัสข้อสอบ 999 092 วชิาชีพเฉพาะสาขา ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ปฏิบติัการวาดเสน้ โดยค านึงถึงหลกัการจดัองคป์ระกอบของภาพ เช่น สดัส่วน รูปทรง การใหน้ ้ าหนกัแสงเงา 

จากหุ่นน่ิง หรือวสัดุทรงต่างๆ หรือเร่ืองราวจากเน้ือหาตามท่ีโจทยก์ าหนด                                     
                                                               พ้ืนฐานงานศิลปะ และความรู้ทัว่ไปทาง
สถาปัตยกรรมศาสตร์  
** ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ ดนิสอ ยางลบ สีระบายตามความถนัด กระดานรองเขียน ขนาด 40*60 ซม. มาเอง** 

76. รหัสข้อสอบ 999 093 วชิาชีพเฉพาะสาขา ปวช.เตรียมวศิวกรรมศาสตร์ 
ความรู้พ้ืนฐาน เขียนแบบ คอมพิวเตอร์ ความรู้ทัว่ไปดา้นเคร่ืองกล ความรู้ทัว่ไปดา้นโยธา ความรู้ทัว่ไปดา้น

อิเลก็ทรอนิกส์ ความรู้ทัว่ไปดา้นไฟฟ้า                                        

77. รหัสข้อสอบ 999 094 วชิาชีพเฉพาะสาขา ปวช.เตรียมบริหารธุรกจิ 
ความรู้พ้ืนฐานทางธุรกิจ ความรู้พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์ ความรู้พ้ืนฐานทางบญัชีและการเงิน การค านวณ

รายรับ รายจ่าย ก าไร – ขาดทุน ดอกเบ้ีย ความรู้พ้ืนฐานในงานส านกังานและเอกสาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การตลาด
เบ้ืองตน้ จริยธรรมพ้ืนฐานทางธุรกิจ 

78. รหัสข้อสอบ 400 095 พืน้ฐาน วท.บ.วศิวกรรมกระบวนการอาหาร (4ปี) 
ความรู้พ้ืนฐานทางแคลคูลสั กลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้า การเขียนแบบ สารชีวโมเลกลุ 

79. รหัสข้อสอบ 444 096 วชิาชีพเฉพาะสาขา วท.บ.วศิวกรรมกระบวนการอาหาร (4ปี) 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุตสาหกรรมอาหาร และผลิตภณัฑอ์าหารต่าง ๆ กระบวนการแปรรูปอาหารและถนอม

อาหารดว้ยเทคโนโลยีต่างๆ               และการควบคุมเคร่ืองมือท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร คุณสมบติัทางเคมีและ
กายภาพอาหาร  จุลินทรีย์กับอุตสาหกรรมอาหาร การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพโรงงานอาหารและ
ผลิตภณัฑอ์าหาร  



1. ประวัติผู้สมคัร(เขยีนตัวบรรจง)

เลขประจ ำตวัประชำชน - - - -

เกิดวนัท่ี ……........ เดือน ....................................... พ.ศ. .................. อำย ุ................ ปี (ตรวจสอบคุณวุฒิของผูส้มคัรไดท่ี้ www.entrance.rmutl.ac.th/Bh)
วุฒิเดิมท่ีใชใ้นกำรสมคัร ม. 3 ม. 6 แผนการเรียน.......................................................................................................................

ปวช. แผนกวิชำ .................................................................................... ปวส. แผนกวิชำ ................................................................................
สถานศึกษา ............................................................................................................................จงัหวดั ..................................................................................................

2. ขนาดเส้ือกิจกรรม
 L (ไหล่19 น้ิว)  XL (ไหล่20 น้ิว)

 ไหล่มำกกว่ำ 5XL (28 น้ิว)

3. ทีอ่ยู่ทีต้่องการให้ส่งบัตรเข้าห้องสอบไปให้ บำ้น หอพกั(ช่ือหอพกั) ..............................................................................................................
เลขท่ี ............................  หมู่ท่ี .............  ซอย ...........................................................  ถนน .....................................................................................................................
ต ำบล ............................................................  อ ำเภอ...............................................................  จงัหวดั..........................................  รหัสไปรษณีย.์..............................

4. มคีวามประสงค์จะสมคัรสอบ (ท ำเคร่ืองหมำย  ในขอ้มูลระดบัไดเ้พียงขอ้เดียวเทำ่นั้น)

ระดบั ปวช. (ตั้งแต่รหัส 990-999) ระดบั ปวส. (ตั้งแต่รหัส 800-989) ระดบัปริญญาตรี (100-799)

อนัดบั 1 รหัสหลกัสูตร  ช่ือหลกัสูตร....................................................................รหัสกลุ่มสอบ    ตอ้งเป็น

อนัดบั 2 รหัสหลกัสูตร  ช่ือหลกัสูตร....................................................................รหัสกลุ่มสอบ     ตวัเลขเดียวกนั

* หมายเหตุ : 1. หลกัสูตรอนัดบั 2 จะเลือกหรือไม่เลือกก็ได ้กรณีท่ีเลือก หลกัสูตรท่ีเลือกเป็น อนัดบั 2  ตอ้งอยูใ่นกลุ่มสอบเดียวกนักบั อนัดบั 1
 เทำ่นั้น(มีรหัสกลุ่มสอบเป็นตวัเลขเดียวกนั) หำกไม่อยูใ่นกลุ่มสอบเดียวกนั กรรมกำรรับสมคัรจะบนัทึกขอ้มูลให้เฉพำะ อนัดบั 1    

2. กรรมกำรรับสมคัรจะถือเอาตัวเลขรหัสหลักสูตรทีผู้่สมคัรกรอกเป็นหลัก  ในกรณีท่ีผูส้มคัรกรอกช่ือหลกัสูตรไม่ถูกตอ้ง

3. รหัสหลกัสูตร, ช่ือหลกัสูตร, คุณวุฒิของผูส้มคัร และรหัสกลุ่มสอบ ดูไดท่ี้  www.entrance.rmutl.ac.th/Bh
5. สภาพร่างกาย ไม่พิการ พิกำรและมีเลขทะเบียนคนพิกำรหมำยเลข…...............................................................(เพ่ือพิจำรณำยกเวน้ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ)

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบแลว้ และยนืยนัว่ำขำ้พเจำ้มีคุณสมบติั, คุณวุฒิกำรศึกษำถูกตอ้ง ตำมประกำศของมหำวิทยำลยัฯ หำกมหำวิทยำลยัฯ ตรวจสอบ
ภำยหลงัพบว่ำ ขำ้พเจำ้มีคุณสมบติั หรือคุณวุฒิกำรศึกษำ ไม่ถูกตอ้ง ขำ้พเจำ้ยนิดีให้มหำวิทยำลยัฯ เพิกถอนกำรสมคัรเป็นโมฆะ
 และ ข้าพเจ้าจะน าใบแสดงผลการเรียนมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

ลงช่ือ ................................................................................................. ผูส้มคัรสอบ

วนัสุดทำ้ยของกำรส่งใบสมคัร วันที ่31 มกราคม  2557      (ถือตรำท่ีประทบัไปรษณียต์น้ทำงเป็นส ำคญั)

โดยต้องส่ง  1. ใบสมคัรฉบบัน้ีท่ีกรอกขอ้มูลถูกตอ้งและครบถว้น(เขียนตวับรรจง) ***(ไม่รับธนาณตัิแบบออนไลน์ และ ไม่รับเงินสด)***

 3.  ธนาณตัิฉบับจริง ส่ังจ่าย นายขตัิพงษ์  จิโนสุวัตร์  ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202 เท่านั้น

 2.  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูส้มคัร

บรรจุเอกสารทั้ง 3 รายการ ลงซองเอกสารแล้วจัดส่งมาตามทีอ่ยู่ด้านล่าง
" "" " ให้ตดัส่วนน้ีติดหนำ้ซอง " ""

ส าหรับกรรมการรับสมัคร No…………………../2557 " กรุณาน าส่ง

ผู้สมัครไม่สามารถสมัครได้ เนื่องจาก………………………… "

…………………………………………………………………

ขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งหลักฐานคนื

ภำยในวนัท่ี …...................................................................................

หากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะสมัคร "

ลงช่ือ........................................ กรรมการ วนัที่……………….. "

" "" " ให้ตดัส่วนน้ีติดหนำ้ซอง " "

ตู้ปณ. 169 ปณ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อ. เมอืง จ. เชียงใหม่ 

50202

อนัดบั 2 จะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้

ระดบั

รอบรับตรง ปีการศึกษา 2557

คุณสมบัต/ิคุณวุฒิการศึกษาไม่ถูกต้อง สมัครผิดหลักสูตร มหาวิทยาลัยฯ ถือเป็นโมฆะและไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี

สอบถามรายละเอียดเพิม่เติม/ตรวจสอบสถานะการสมคัรได้ที ่งานรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา โทร. 053 921444 ต่อ 1234 ในวันและเวลาท าการ

งานรับนกัศึกษาใหม่ (รับตรง 2557)



มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ช่ือ - สกุล ( นาย , นาง, นางสาว ) ........................................................................................................................................................................................................



ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ทางไปรษณย์ี







โทรศพัท ์1 ......................................................…2 .......................................................…

 M (ไหล่18 น้ิว)

 XXL (ไหล่21 น้ิว)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา



 3XXL (ไหล่22 น้ิว)  5XL(ไหล่24 น้ิว)

  







 S (ไหล่17 น้ิว) SS (ไหล่16 น้ิว)

ใบสมคัรทางไปรษณีย์เท่านั้น 
(ถ่ายเอกสารได้) 

ห้ามใส่เงินสดมาในซอง 



 

 

 

 

กรุณาอ่านขอ้ปฏิบตัิก่อนการช าระเงิน 
กรุณาอ่านขอ้ปฏิบตัิก่อนการช าระเงิน 

กรุณาอ่านขอ้ปฏิบตัิก่อนการช าระเงิน 
กรุณาอ่านขอ้ปฏิบตัิก่อนการช าระเงิน 

 

                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

 

        
 

 

   
 

   

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

       

       

       

 

       
      
 

   
 

   

 
ส ำหรับผู้สมัครเกบ็ไว้เป็นหลักฐำน

zz^hl,y8igdH[w;h โปรดเรียกเกบ็ค่ำธรรมเนียมจ ำนวน 10 บำทจำกผู้ช ำระเงนิ 

วนัท่ี/Date………..................................
.. ช่ือผูส้มคัร/Name………………………………...นามสกุล/Last Name................................................. 

เลขประจ าตวัประชาชน/Customer No (Ref.1) 

โทรศพัทผ์ูส้มคัร/Reference No (Ref.2)…………………………………………................………… 

ข้อปฏิบัต ิ

บาท/Baht  จ านวนเงินตวัเลข/Amount  
 

จ านวนเงินเป็นตวัอกัษร/Amount in Words 

              /Deposit by………………………….  
              /Deposit by………………………….  

    โทรศพัท/์Telephone………………………… 

ผูรั้บเงิน/ผูรั้บมอบอ านาจ………………….. 

ส าหรับเจา้หนา้ท่ีธนาคาร 

ค่าสมคัรสอบคดัเลือก นกัศึกษาใหม่ 
รอบรับตรง ปีการศึกษา 2557 

งานรับนกัศึกษาใหม ่
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
โทร.053-921444 ต่อ 1234  
http://entrance.rmutl.ac.th             
                    
          

ใบน ำฝำกช ำระเงิน (Bill Payment Pay-In Slip) 

*** ห้ามแก้ไขจ านวนเงนิ*** 
 

300 สำมร้อยบำทถ้วน 
รายการ 

1.กรุณาน าใบน าฝากน้ีไปช าระเงินสดท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารขา้งตน้ ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ธ.ค. 56 – 15 ก.พ. 57 เท่ำน้ัน                        
2.หลงัจากช าระเงินแลว้ 3วนั จึงจะสามารถเร่ิมเขา้ไปกรอกใบสมคัรออนไลน์ท่ี www.entrance.rmutl.ac.th/Bh ได ้
3.วนัสุดทา้ยของการกรอกใบสมคัรออนไลน์คือ วนัที ่19 ก.พ. 57 เวลำ 16.00 น. พ้นก ำหนดนีถ้ือว่ำสละสิทธิ์กำรสมัคร และมหำวทิยำลยัฯจะไม่คนืเงนิที่ช ำระไปแล้วทุกกรณี 
4.เม่ือกดปุ่ มยนืยนัการกรอกใบสมคัรแลว้จะไดเ้ลขท่ีนัง่สอบทนัทีหากไม่ไดแ้สดงวา่การสมคัรยงัไม่สมบูรณ์ และต้องพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบเพ่ือแสดงต่อกรรมการในวันสอบ 
5.หากไม่สามารถเขา้กรอกใบสมคัรได ้หรือ เขา้กรอกแลว้ไม่ไดเ้ลขท่ีนัง่สอบตอ้งแจง้งานรับนกัศึกษาใหม่ โทร 053 921444 ต่อ 1234 ก่อนวนัท่ี 19 ก.พ. 57 เวลา 16.00 น. 
  

บมจ.ธนำคำรไทยพำณชิย์ Comp Code 7236    

บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ 319-0-00345-8 

บมจ.ธนำคำรทหำรไทย Comp Code 991  

บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย 557-1-00011-5 

และ ให้ผู้ช ำระเงนิกรอก Ref.1 และ Ref.2  ให้ครบถ้วนถูกต้อง 
 
 
 

สาขาธนาคาร/Branch……………………..
าคาร/Date……….................................... 

ส ำหรับธนำคำร 
โปรดเรียกเกบ็ค่ำธรรมเนียมจ ำนวน 10 บำทจำกผู้ช ำระเงนิ 

วนัท่ี/Date………..................................
.. ช่ือผูส้มคัร/Name………………………………...นามสกุล/Last Name................................................. 

เลขประจ าตวัประชาชน/Customer No (Ref.1) 

โทรศพัทผ์ูส้มคัร/Reference No (Ref.2)…………………………………………................………… 

 

บาท/Baht  จ านวนเงินตวัเลข/Amount  
 

จ านวนเงินเป็นตวัอกัษร/Amount in Words 

ช่ือผูน้ าฝาก/Deposit by………………………….     โทรศพัท/์Telephone………………………… 
ผูรั้บเงิน/ผูรั้บมอบอ านาจ………………….. 

ส าหรับเจา้หนา้ท่ีธนาคาร 

ค่าสมคัรสอบคดัเลือก นกัศึกษาใหม่ 
รอบรับตรง ปีการศึกษา 2557 

งานรับนกัศึกษาใหม ่
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
โทร.053-921444 ต่อ 1232  
http://entrance.rmutl.ac.th             
                    
          

ใบน ำฝำกช ำระเงิน (Bill Payment Pay-In Slip) 

*** ห้ามแก้ไขจ านวนเงนิ*** 
 

300 สำมร้อยบำทถ้วน 
รายการ 

บมจ.ธนำคำรไทยพำณชิย์ Comp Code 7236    

บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ 319-0-00345-8 

บมจ.ธนำคำรทหำรไทย Comp Code 991  

บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย 557-1-00011-5 

และ ให้ผู้ช ำระเงนิกรอก Ref.1 และ Ref.2  ให้ครบถ้วนถูกต้อง 
 
 
 

สาขาธนาคาร/Branch……………………..
าคาร/Date……….................................... 

*** ผู้สมัครต้องน ำใบน ำฝำกนีไ้ปช ำระเงนิสดที่เคำน์เตอร์ธนำคำรตำมระยะเวลำที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติเท่ำนั้น ไม่รับช ำระเงินผ่ำนระบบ E-Banking และ ATM *** 

*** ผู้สมัครต้องน ำใบน ำฝำกนีไ้ปช ำระเงนิสดที่เคำน์เตอร์ธนำคำรตำมระยะเวลำที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติเท่ำนั้น ไม่รับช ำระเงินผ่ำนระบบ E-Banking และ ATM *** 
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ค่าระเบียบการและค่าสมคัรสอบ 
 

ค่าระเบียบการและค่าสมคัรสอบ 
 

ให้ช าระเงินสดท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารตามท่ีระบุไว ้เท่านั้น 

าคาร/Date……….................................... 

ให้ช าระเงินสดท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารตามท่ีระบุไว ้เท่านั้น 

าคาร/Date……….................................... 
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เขตพืน้ทีต่ั้ง  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
 
1.มทร. ล้านนา ภาคพายพั เชียงใหม่   
128  ถ.หว้ยแกว้  ต.ชา้งเผือก  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50300 
โทรศพัท ์ 053  921444   
www.rmutl.ac.th 
 
2.มทร. ล้านนา ตาก   
41  ถ.พหลโยธิน  ต.ไมง้าม  อ.เมือง  จ.ตาก  63000 
โทรศพัท ์ 055 515900  
www.tak.rmutl.ac.th  
 
3.มทร. ล้านนา เชียงราย   
99  หมู่ 10  ต.ทรายขาว  อ.พาน  จ.เชียงราย  57120 
โทรศพัท ์ 053 723979   
www.chiangrai.rmutl.ac.th 
 
4.มทร. ล้านนา ล าปาง   
200 หมู่ 17  ถ.พหลโยธิน ต.พิชยั อ.เมือง จ.ล าปาง 52000 
โทรศพัท ์ 054  342547   
www.lpc.rmutl.ac.th 
 
5.มทร. ล้านนา น่าน   
59  หมู่ 13  ต.ฝายแกว้  อ.ภูเพียง  จ.น่าน  55000 
โทรศพัท ์ 054  710259   
www.nan.rmutl.ac.th 
 
6.มทร. ล้านนา พษิณุโลก  
52  หมู่ 7  ต.บา้นกร่าง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000 
โทรศพัท ์ 055  298438  
www.plc.rmutl.ac.th 
 



แผนที่เส้นทางและสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา   ภาคพายพั  เชียงใหม่ 

www. rmutl.ac.th 
 

  
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคพายพั (เจด็ลนิ)    ทีภ่าคพายพั (เจด็ยอด) 
 128 ถนนหว้ยแกว้ อ าเภอเมือง    95 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย ์เชียงใหม่ – ล าปาง 
 จงัหวดัเชียงใหม่ 50300    (ตรงขา้ม เทศบาลต าบล ชา้งเผือก) อ าเภอเมือง 
 โทร.053 921444     จงัหวดัเชียงใหม่ 50300 
                โทรสาร. 053 213183    โทร. 053 414250-2  โทรสาร. 053414253 

* รถเมล์ CMB สาย 12 สวนสัตว์-เวยีงกมุกาม  * รถเมล์ CMB สาย 6L อ้อมเมอืงวนซ้าย 
* รถเมล์ CMB สาย 6L อ้อมเมอืงวนซ้าย  * รถเมล์ CMB สาย 6R อ้อมเมอืงวนขวา 
* รถเมล์ CMB สาย 6R อ้อมเมอืงวนขวา 
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1.  อาคารอ านวยการ 
2.  ศาลาราชมงคล 
3.  บริหารธุรกิจ (บธ.1) 
4.  บริหารธุรกิจ (บธ.2) 
5.  โรงอาหาร 
6.  บริหารธุรกิจ (บธ.3) 
7.  ช่างกลโรงงาน (ชก.) 
8.  ช่างโลหะ (ชล.1) 
9.  ช่างโลหะ (ชล.2) 
10. อาครเรียนรวมอุตสาหการ(อส.) 
11. ไฟฟ้าก าลงั (ฟฟ.2) 
12. เทคนิคอุตสาหกรรม (ทอ.1) 
13. เทคนิคอุตสาหกรรม (ทอ.2) 
13A. เทคนิคอุตสาหกรรม (ทอ.3) 
14. ออกแบบคร่ืองเรือน(อร.) 
15. ไฟฟ้าก าลงั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. – 17. คอบ.ไฟฟ้าส่ือสาร  
18.  อิเลก็ทรอนิกส์ (อท.2) 
19.  อิเลก็ทรอนิกส์ 1 (อท.1) 
20. เทคนิคคอมพิวเตอร์ 1 (ทค.1) 
21. ศูนยแ์มคคาทรอนิกส์และออโตโมชัน่ 

22. สโมสรนกัศึกษา 
23. ศึกษาทัว่ไป (ศท.) 
24. โรงงานช่างยนต ์(ชย.) 
29. โยธา 1 (ยธ.1) 
30. ช่างก่อสร้าง  (ยธ.2) 
31. โยธา 6 (ยธ.6) 
32. โยธา 5 (ยธ.5) 
33. ช่างกลเกษตร (กษ.1 / กษ.2) 
34. เทคโนโลยเีหมืองแร่ (มร.1) 
35. เทคโนโลยเีหมืองแร่ (มร.2) 
35A.เทคโนโลยเีหมืองแร่ (มร.3) 
36. สถาปัตยกรรม (สถ.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37. โรงงานสถาปัตยกรรม 
38. สถาปัตยกรรมภายใน (สน.) 
39. สถาปัตยกรรมไทย (สถ.ท.) 
40. ภูมิสถาปัตยกรรม (ภส.) 
41. หอสมุดราชมงคล 
42. วศิวกรรมเคร่ืองกล (คก.1) 
43. อาคารเรียนรวม (รร.) 
44. อาคารกิจกรรมนกัศึกษา 
45. เตาเผาขยะ 
46. โยธา 4 (ยธ.4) 
47. โยธา 7 (ยธ.7)/โยธา 8 (ยธ.8) 
48. ป้อมยาม 
49. อิเลคทรอนิกส์ 3 (อท.3) และ 
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 (ทค.2) 
50. โรงจอดยานพาหนะ 
51. โยธา 3 (ยธ.3). 
52. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา 
         วงเวยีน  

แผนผงับริเวณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ภาคพายพั เชียงใหม่ (เจ็ดลนิ) 

52 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผงับริเวณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลล้านนา วทิยาเขตภาคพายพั (เจด็ 

 
 
1.  อาคารศิลปกรรม (อค.1) 
2.  อาคารออกแบบผลิตภณัฑ ์(อค.2) 
3.  อาคารประติมากรรม (อค.3) 
4.  อาคารงานการพิมพ ์(อค.4) 
5.  อาคารถ่ายภาพทางการพิมพ ์(อค.5) 
6.  อาคารส่ิงทอ (อค.6) 
7.  อาคารเคร่ืองป้ันดินเผา (อค.7) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  อาคารทดสอบดินป้ันและน ้ าเคลือบ (อค.8) 
9.  อาคารแผนกวชิานิเทศศิลป์และหอ้งสมุด (อค.9) 
10. อาคารบรรจุภณัฑ ์(อค.10) 
11. อาคารปฏิบติังานไมง้านโลหะ (อ.11) 
12. อาคารเตรียมดินป้ัน และพิมพป์ลาสเตอร์ (อค.12) 
13. โรงอาหาร 
14. อาคารเคร่ืองประดบัและอญัมณี (อค.14) 
 

 
 
 
 

แผนผงับริเวณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ภาคพายพั เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 
95 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ล าปาง  (หลงัวดัเจ็ดยอด ตรงข้าม เทศบาลต าบล ช้างเผอืก) 

ต.ช้างเผอืก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
 



 

 

แผนที่เส้นทางและสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา   ภาคพายพั เชียงใหม่ (ดอยสะเกด็)   

www. rmutl.ac.th 
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แผนที่เส้นทางและสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา   ภาคพายพั เชียงใหม่ (จอมทอง) 

www. rmutl.ac.th 
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แผนที่เส้นทางและสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาก 

41   ถ.พหลโยธิน  ต.ไมง้าม  อ.เมือง  จ.ตาก  63000 
โทรศพัท ์ 055  515900 โทรสาร 055 511833 

www.tak.rmutl.ac.th 
 

 



 

แผนที่เส้นทางและสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงราย 
99  หมู่ 10  ต.ทรายขาว  อ.พาน  จ.เชียงราย  57120 

โทรศพัท ์ 053  723979   www.chiangrai.rmutl.ac.th 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.chiangrai.rmutl.ac.th/


  

แผนที่เส้นทางและสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง 

200  หมู่ 17  ถ.พหลโยธิน  ต.พิชยั  อ.เมือง  จ.ล าปาง  52000 
โทร.  054  342547  โทรสาร. 054  342549  

www.lpc.rmutl.ac.th 
 
 
 
 
 
 

 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

เขตพืน้ทีล่ าปาง 

http://www.lpc.rmutl.ac.th/


แผนที่เส้นทางและสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน 
59  หมู่ 13  ต.ฝายแกว้  อ.ภูเพียง  จ.น่าน  55000   
โทรศพัท ์ 054  710259  โทรสาร  054  771398  

www.nan.rmutl.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ศาล 
จังหวัดน่าน 

มทร.ล้านนา น่าน 

วัดภูมินทร ์

 วงเวียน 

สถานีต ารวจภูธร จ.น่าน 

รูปปั้น ช้างเผือก 

โรงพยาบาลน่าน 

ไปอ าเภอท่าวังผา 

ห้างกิตติชยั ห้างกิตติชยั 

ปั๊ม ปตท. 

ป้อมยามต ารวจ 

โรงเรียน 
นันทบุรีวิทยา วัดกู่ค า 

โรงแรมเทวราช 

ปั๊ม เชลล ์

พิพิธภัณฑ ์

วัดสวนตาล 

วัดช้างค  า 

N 



 

แผนที่เส้นทางและสถานที่ตั้ง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก 
52  หมู่ 7  ต.บา้นกร่าง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000   

โทรศพัท ์ 055  298438  โทรสาร  055  298440   
www.plc.rmutl.ac.th 

 
 

 
 
 
 

รถเมล์ปรับอากาศ  สาย6  สถานีขนส่ง – สถานีรถไฟ – บ้านกร่าง 
รถโดยสาร  สถานีรถไฟ – บ้านกร่าง 
รถโดยสาร  พษิณุโลก - บ้านกงไกรลาศ 

 



 

ตัวอย่างกระดาษค าตอบ 

ข้อควรระวงัในการระบายกระดาษค าตอบ 
1. ใชดิ้นสอด ำขนำด 2B ข้ึนไป ระบำยในเตม็วงกลม 
2. ระบำยเลขท่ีนัง่สอบ และรหสัขอ้สอบใหถู้กตอ้ง 
( ผูเ้ขำ้สอบมกัจะระบำยผดิระหวำ่งเลข 0  กบั เลข 1 ) 

 

 
 

 
 

         

ระวงัระบำยเลขท่ีนัง่สอบ และรหสั

ขอ้สอบผิด ผูเ้ขำ้สอบมกัจะระบำย
ผดิระหวำ่งเลข 0 กบั เลข 1 

หำ้มระบำยเล่นหรือท ำใหบ้ริเวณน้ีสกปรก 



ตัวอย่างการกรอกใบสมัครออนไลน์  
1. หลงัจากช าระเงินผา่นทางธนาคารแลว้ 3 วนัท าการเป็นตน้ไป ให้เขา้สู่ Website รับ

นกัศึกษาใหม่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ท่ี http://entrance.rmutl.ac.th/Bh 

 
 

2. เลือกเมนู กรอกใบสมคัร  
3. เขา้สู่ระบบ Login.. เพื่อท าการสมคัร 

 
 

 
 

Click เมนูกรอกใบสมคัร 

http://entrance.rmutl.ac.th/Bh
http://entrance.rmutl.ac.th/Bh


4. กรอกเลขประจ าตวัประชาชน 

 
 

5. เลือก วนัท่ี ท่ีจ่ายเงินผา่นทางธนาคาร 

 
 

6. เลือกเลือกระดบัท่ีตอ้งการสมคัร และวฒิุการศึกษาท่ีใชส้มคัร   

 
 

7. กดปุ่ม เขา้สู่ระบบ 

 
 

8. เลือก สาขาวชิาท่ีตอ้งการสมคัร อนัดบั 1 

 
 

9. เลือก สาขาวชิาท่ีตอ้งการสมคัร อนัดบั 2 (เลือก หรือ ไม่เลือกก็ได)้ 

 
*บางสาขาไม่มีสาขาเลือกอนัดบั 2  
 



10. กรอกประวติัส่วนตวั 

 

 

 
 
. 

 
 
**หาก Click ค้นหาแล้วไม่พบสถานศึกษาที่จบมา ให้โทรแจ้งงานรับนักศึกษาใหม่ 053 921444 ต่อ 1234*** 

ในการเลือกสถานศึกษานั้นจะมีวิธีการเลือกดังนี้ 

1.)เม่ือเลือกโรงเรียนและพิมพช่ื์อโรงเรียนแลว้ ให ้Click คน้หา 

 

2.)Click เพื่อเลือกโรงเรียน 

 



11. ยนืยนัการสมคัร 

 
 
 
 

11.1 ผูส้มคัรตอ้งตรวจสอบสาขาวิชาท่ีสมคัรใหถู้กตอ้ง หาก Click เพื่อยนืยนัและบนัทึก
ขอ้มูลการสมคัรแลว้ จะไม่สามารถเปล่ียนแปลงสาขาวชิาท่ีสมคัรไดอี้ก 

11.2 กรณีจะเปล่ียนแปลงสาขาวชิาท่ีสมคัรไปแลว้นั้น ผูส้มคัรตอ้งช าระเงินสมคัรใหม่ 
11.3 เม่ือยนืยนัและบนัทึกขอ้มูลการสมคัรแลว้ผูส้มคัรจะไดเ้ลขท่ีนัง่สอบทนัที หากไม่ได้

เลขท่ีนัง่สอบแสดงวา่การสมคัรยงัไม่สมบูรณ์ ใหติ้ดต่องานรับนกัศึกษาใหม่  
โทร.053 921444 ต่อ 1234 ในวนัและเวลาท าการ ก่อนวนัสุดทา้ยของการใหก้รอกใบ
สมคัรออนไลน์ และต้องพมิพ์บัตรเข้าห้องสอบเพือ่แสดงต่อกรรมการในวันสอบ 

 
12. ดูหอ้งสอบ เลขท่ีนัง่สอบ และพิมพบ์ตัรเขา้ห้องสอบ 

 
หากกดปุ่ มส่ังพิมพ์แล้วไม่สามารถพิมพ์ได้ให้ท าการส่ังพิมพ์ด้วยค าส่ังพิมพ์ปกติของโปรแกรมบราวเซอร์ท่ีใช้ 

*ผู้สมัครทุกคนต้องต้องพมิพ์บัตรเข้าห้องสอบเพือ่แสดงต่อกรรมการในวันสอบ* 

Click เพื่อยนืยนัและบนัทึกขอ้มูล 

 

Click เพื่อสัง่พิมพ ์

 



11/27/13 รายงาน

entrance.rmutl.ac.th/Bh/code/report.php?sequen=20100210 1/1

รบันกัศกึษาใหม ่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL)

  

บตัรเขา้หอ้งสอบ / Admission Card ประเภทรบัตรง ปีการศกึษา 2556

 

 รายละเอยีดสถานท�ีสอบ / Detail for the exam 
(วธิสีมคัร:สมคัรทางอนิเตอรเ์นต็ ประเภท:รบัตรง)   

ช�ือ/Name นส. เดก็ด ีรักเรยีน

เลขท�ีนั�งสอบ/Seat Number 2010021  -  0

หอ้งสอบ/Room บธ. 1 - 101

อาคาร/Building บรหิารธรุกจิ 1

สนามสอบท�ี มทร.ลา้นนา ภาคพายัพ เชยีงใหม่

  ลาํดบั สาขาวชิา ท�ีเลอืก / Program  

1. 201 / บธ.บ.การจัดการ - การจัดการทั�วไป(4ป)ี ปกต ิ/ มทร.ลา้นนา ภาคพายัพ เชยีงใหม่

ระดับ/Level ปรญิญาตรี

รับวฒุ/ิdegree ม.6/ปวช

ดาวนโ์หลดระเบยีบการท�ี http://entrance.rmutl.ac.th/entrance52/pdf/Ent_56.pdf

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบแลว้ และยนืยนัวา่ขา้พเจา้มคีณุสมบตั ิหรอืคณุวฒุกิารศกึษาถกูตอ้ง
ตามประกาศของมหาวทิยาลยัฯ หากมหาวทิยาลยัฯ 

ตรวจสอบภายหลงัพบวา่ ขา้พเจา้มคีณุสมบตั ิหรอืคณุวฒุกิารศกึษาไมถ่กูตอ้ง
ขา้พเจา้ยนิดใีหม้หาวทิยาลยัฯ เพกิถอนการสมคัรเป็นโมฆะ

โดยขา้พเจา้จะนาํเอกสารแสดงผลการศกึษามาใหต้รวจสอบในวนัสอบสมัภาษณ์
I hireby certify that I meet all the requirements to enroll in this program.

understand that any omission or misinformation may result in dismissal from RMUTL

.........................................................
( นส. เดก็ด ีรกัเรยีน )

วันท�ีชาํระเงนิ/Payment date 02/12/2555     วัน เวลาท�ีกรอกขอ้มลู/Date of application 10/12/2555 - 10:11:26 PM วันท�ีพมิพ/์Printed on 27/11/2556

***** สอบวนัท�ี วนัท�ี 17 มนีาคม 2556 / 17 March 2013 ****

เวลา/Time 09.00 - 11.00 รหัสขอ้สอบ/Exam Code 800 002 ( 200 คะแนน/Points )

เวลา/Time 12.30 - 14.00 รหัสขอ้สอบ/Exam Code 200 031( 100 คะแนน/Points )

เวลา/Time 14.30 - 16.30 รหัสขอ้สอบ/Exam Code 222 036( 200 คะแนน/Points )

สามารถดเูน�ือหาวชิาสอบไดท้�ี http://entrance.rmutl.ac.th/Bh/html/BH05.htm

1. ใหด้าวนโ์หลดระเบยีบการท�ี http://entrance.rmutl.ac.th/entrance52/pdf/Ent_56.pdf - - กดคลกิ

2. ตอ้งนาํบตัรเขา้หอ้งสอบและบตัรประจาํตวัประชาชนไปแสดงตอ่กรรมการในวนัสอบ หากไมน่าํไปแสดงจะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้
หอ้งสอบ / You must show your Admission Card and Persernal ID or passport in order to enter the exam.

3. ควรไปสาํรวจสถานท�ีสอบกอ่นวนัสอบจรงิ / Visit the examination center before the exam day.

4. กรณ ีช�ือ - นามสกลุ ผดิ ใหร้อแกไ้ขในวนัสอบสมัภาษณโ์ดยแจง้กรรมการสอบสมัภาษณ ์/ Please inform the exam
supervisor of any mistakes in your name and wait for the day of your interview to make any correction.

http://entrance.rmutl.ac.th/entrance52/pdf/Ent_56.pdf
http://entrance.rmutl.ac.th/Bh/html/BH05.htm
javascript:print();  location.href='../';
http://entrance.rmutl.ac.th/entrance52/pdf/Ent_56.pdf


 

 

           

 รหัสหลกัสูตร 299 บธ.บ.การตลาด (4ปี) โครงการร่วมบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั รุ่นที ่2 

1.รายละเอยีดหลกัสูตร  

1.1  ช่ือหลกัสูตร บธ.บ.การตลาด - การจดัการธุรกิจคา้ปลีก (4ปี) สมทบ *โครงการร่วมบ.เซ็นทรัลฯ  

1.2  รหสัหลกัสูตร 299 รหสักลุ่มสอบ 2999  

1.3  ระดบั ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

1.4  จดัการเรียนการสอนท่ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ภาคพายพั เชียงใหม่ 

1.5  โครงการความร่วมมือระหวา่ง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา และ บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

2. คุณสมบตัขิองผู้สนใจขอรับทุนการศึกษา  

2.1  อายไุม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวนัสอบสมัภาษณ์ วนัท่ี 31  มีนาคม 2557 

2.2  เช่ือชาติ ไทย และ สญัชาติ ไทย 

2.3  ก าลงัศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ทุกสาขาวชิา  

2.4  เกรดเฉล่ียสะสม 6 ภาคเรียนไม่ต ่ากวา่ 2.50 (เรียกตรวจสอบในวนัสอบสมัภาษณ์ วนัท่ี 31  มีนาคม 2557) 

2.5  สามารถเรียนในโครงการตามท่ีมหาวทิยาลยั และบริษทัฯ ก าหนดไดต้ลอดหลกัสูตร 

2.6  มีความสนใจงานบริหารการขาย การตลาด หรือธุรกิจคา้ปลีก  

2.7  บุคลิกภาพดี รักงานบริการ สามารถฝึกงานในวนั เวลา ท่ีบริษทัก าหนดรวมถึงวนัเสาร์-อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษไ์ด ้

3. สิทธิประโยชน์และเงือ่นไข 

3.1  ฟรี! ค่าบ ารุงการศึกษาตลอดหลกัสูตร*1 

3.2  ไดรั้บเบ้ียเล้ียงระหวา่งฝึกงาน วนัละ 300 บาท 

3.3  มีงานรองรับหลงัส าเร็จการศึกษาทนัที*2 

3.4  ผูรั้บทุนจะตอ้งปฏิบติังานท่ีบริษทัต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 1 เท่า ของระยะเวลาท่ีรับการศึกษา  

3.5  ในกรณีท่ีผูรั้บทุน ปฏิเสธการท างานหลงัจากส าเร็จการศึกษา ผูรั้บทุนจะตอ้งคืนทุนการศึกษาท่ีไดรั้บไวท้ั้งหมดพร้อม 

       ดอกเบ้ียทั้งหมดตามท่ีบริษทัก าหนด (รายละเอียดจะระบุในสญัญา) 

หมายเหตุ   *1 บริษทัฯ จะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าบ ารุงการศึกษาทุกภาคเรียนตลอด 4 ปีการศึกษา(ภาคเรียนละ15,000บาท)

ใหแ้ก่นกัเรียนทุน ซ่ึงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ พิจารณาคดัเลือกผูข้อรับทุนการศึกษาตามเง่ือนไขและคุณสมบติั 

                 *2 ท างานในเครือบริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั เช่น หา้งสรรพสินคา้เซน้ทรัล หา้งสรรพสินคา้โรบิน

สนั บีทูเอส ไทวสัดุ ออฟฟิตดีโป ท๊อปซูเปอร์มาเก็ต พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ท เป็นตน้  โดยต าแหน่งงานท่ีไดรั้บเป็นไป

ตามความสามารถและศกัยภาพของนักศึกษาเป็นรายบุคคลซ่ึงจะพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ตามมาตรฐานท่ีบริษทัฯ 

ก าหนด โดยบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาตามความเหมาะสม 

 

 

 

จบแลว้มงีานท าทนัท ี

เรยีนฟร ี!!! 
ฝึกงานมเีบีย้เลีย้ง 

เปิดรบัจ านวน 30 คน 



4. รูปแบบการเรียน ใน 1 สัปดาห์ (ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลกัสูตร 4ปี) *3 

 
ปีการศึกษา 

เรียนในมหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยรีาชมงคคลล้านนา 

ภาคพายพั เชียงใหม่ 

ฝึกงานทีบ่ริษัทในเครือบริษัท  
เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั 

ชั้นปีท่ี 1 4 วนั (8.00 น. – 18.00 น.) 2 วนั (วนัและเวลาจะแจง้ในวนัท าสญัญา) 
ชั้นปีท่ี 2 3 วนั (8.00 น. – 18.00 น.) 3 วนั (วนัและเวลาจะแจง้ในวนัท าสญัญา) 
ชั้นปีท่ี 3 3 วนั (8.00 น. – 18.00 น.) 3 วนั (วนัและเวลาจะแจง้ในวนัท าสญัญา) 
ชั้นปีท่ี 4 2 วนั (8.00 น. – 18.00 น.) 4 วนั (วนัและเวลาจะแจง้ในวนัท าสญัญา) 

หมายเหต ุ  *3 ใน 1 สปัดาห์ หยดุ 1 วนั(วนัท่ีหยดุข้ึนอยูก่บับริษทัท่ีไปฝึกงาน) 

5.  ก าหนดการสมคัรและก าหนดการอืน่ๆ 

5.1  สมคัรผา่นไปรษณีย ์ดาวน์โหลดใบสมคัรท่ี www.entrance.rmutl.ac.th/Bh วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 – 31 มกราคม 2557 

       (ถือตราท่ีประทบัไปรษณียต์น้ทางเป็นส าคญั) 

5.2  สมคัรออนไลนท่ี์ www.entrance.rmutl.ac.th/Bh วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 – 15 กมุภาพนัธ์ 2557 

5.3  สมคัรดว้ยตนเองท่ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ทุกเขตพ้ืนท่ี วนัท่ี 22 – 23 กมุภาพนัธ์ 2557 

5.4  สอบขอ้เขียน 16 มีนาคม 2557 

5.5  ประกาศผลสอบขอ้เขียน 27 มีนาคม 2557 

5.6  สอบสมัภาษณ์ 31 มีนาคม 2557 

5.7  ประกาศผลสอบสมัภาษณ์ 4 เมษายน 2557 

6. หลกัเกณฑ์การคดัเลอืก 

6.1  ผา่นการสอบขอ้เขียนจากมหาวทิยาลยัฯ  

6.2  ผา่นการสอบสมัภาษณ์จากมหาวทิยาลยัฯและบริษทั 

7. จ านวนรับ 30 ทุน (จ านวนรับน้ีเป็นจ านวนรับท่ีรวมน.ศโควตาแลว้ ดูจ านวนนศ.โคตาท่ี www.entrance.rmutl.ac.th/Bh) 

8. เนือ้หาวชิาทีส่อบ (สอบขอ้เขียน วนัท่ี 16 มีนาคม 2557 สถานท่ีตามท่ีระบุในบตัรเขา้หอ้งสอบ) 

8.1  รหัสข้อสอบ 800 002 วชิาศึกษาทัว่ไป 2 (คณิตศาสตร์-ภาษาองักฤษ-ภาษาไทย-สังคม)  

(200 คะแนน สอบเวลา 09.00 น. - 11.00 น.) 

คณิตศาสตร์  :  สมการเสน้ตรง  สมการก าลงัสอง  ดชันี  ลอการิทึม  สดัส่วน  อตัราส่วน  เปอร์เซ็นต ์ กราฟ การ

แปรผนั  สถิติเบ้ืองตน้  ค่ากลางของขอ้มูล  มธัยฐาน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เรขาคณิต  เสน้ตั้งฉาก  เสน้ขนาน วงกลม  

พาราโบลา  พ้ืนท่ีและปริมาตรของรูปทรงต่างๆ  ความรู้เบ้ืองตน้ทางตรีโกณมิติ  ฟังกช์นั  ตรีโกณมิติของมุมรอบจุด

ศูนยก์ลางของวงกลม  การวดัมุม   

ภาษาองักฤษ  :  Structure  and  expression  การใชภ้าษาในการส่ือสารในชีวติประจ า  เช่น  Introductions 

Greetings Requesting Vocabulary  ส านวนและ  Two-word verbs  ตวัยอ่หรือเคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน

วชิาชีพ  Reading comprehension 

ภาษาไทย  :  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษาไทย  หลกัภาษา  ค  า  ประโยค  การใชภ้าษา  ความเขา้ใจภาษา  การฟัง  

การพดู  การอ่าน  การเขียน  ส านวนโวหาร  สุภาษิต  ค  าพงัเพย  และวรรณกรรม 

สงัคม  :  วฒันธรรม  ประเพณีสงัคมไทย  การจดัระเบียบสงัคมไทย  โครงสร้างระบบเศรษฐกิจของไทย  และ 

ความรู้รอบตวัทัว่ไป 



 

8.2  รหัสข้อสอบ 200 031 วชิาชีพพืน้ฐาน หลกัสูตร 4 ปี บช.บ /บธ.บ / ปวส.  

(100 คะแนน สอบเวลา 12.30 น. - 14.00 น.) 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้  

คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม การจดัการเอกสาร และเหตุการณ์ปัจจุบนั 

8.3  รหัสข้อสอบ 222 037 วชิาชีพเฉพาะสาขา บธ.บ.การตลาด (4ปี) / ปวส.การตลาด  

(200 คะแนน สอบเวลา 14.30 น. - 16.30 น.) 

ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นการตลาด การจดัตั้งองคก์รธุรกิจและสถานประกอบการ รูปแบบองคก์ารธุรกิจ     การธนาคาร 

เอกสารเครดิต กฎหมายธุรกิจ เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ การภาษีอากร คณิตศาสตร์ พณิชยกรรม             การจดัการเอกสาร 

ความรู้ทางธุรกิจและเศรษฐกิจสมยัใหม่ ความรู้เก่ียวกบัการขาย การด าเนินงานร้านคา้ปลีก ความรู้เก่ียวกบัสินคา้และ การ

บริการ การก าหนดราคาขาย การจ าหน่าย การส่งเสริมการจ าหน่าย ขอ้มูลข่าวสารดา้นการตลาดในปัจจุบนั พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค และการคุม้ครองผูบ้ริโภค เศรษฐกิจทัว่ไป ความรู้เก่ียวกบัสินคา้ OTOP 

 

สอบถามรายละเอยีดรูปแบบการเรียนเพิม่เตมิที ่คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ โทร.053 921444 ต่อ 2687 

สอบถามรายละเอยีดวธีิการสมคัรเพิม่เตมิที ่กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ โทร.053 921444 ต่อ 1234 



 

 

           

 รหัสหลกัสูตร 900 ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม (2ปี) โครงการร่วมบริษัท สยามมิชลนิ จ ากดั รุ่นที ่2 

1. รายละเอยีดหลกัสูตร  

1.1  ช่ือหลกัสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม (3ปี) *โครงการร่วมบ.สยามมิชลินจ ากดั 

1.2  รหสัหลกัสูตร 900 รหสักลุ่มสอบ 9000 

1.3  ระดบั ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

1.4  จดัการเรียนการสอนท่ี บริษทั สยามมิชลิน จ ากดั นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และ มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ภาคพายพั เชียงใหม่ 

1.5  โครงการความร่วมมือระหวา่ง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา และ บริษทั สยามมิชลิน จ ากดั 

2. คุณสมบัตขิองผู้สนใจขอรับทุนการศึกษา  

2.1  อาย ุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ - 25 ปีบริบูณณ์ ในวนัสอบสมัภาษณ์ วนัท่ี 31  มีนาคม 2557 

2.2  เช่ือชาติ ไทย และ สญัชาติ ไทย 

2.3  เพศชาย ส่วนสูง 165 ซม. ข้ึนไป และ น ้ าหนกัตวั 50 กก. ข้ึนไป  

2.4  เพศหญิง ส่วนสูง 160 ซม. ข้ึนไป และ น ้ าหนกัตวั 45 กก. ข้ึนไป 

2.5  มีสุขภาพดี แขง็แรง ตาไม่บอดสี 

2.6  ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ทุกสาขาวชิา  

2.7  สามารถเรียนในโครงการตามท่ีมหาวทิยาลยั และบริษทัฯ ก าหนดไดต้ลอดหลกัสูตร 

2.8  สามารถฝึกงานในวนั เวลา ท่ีบริษทัก าหนดรวมถึงวนัเสาร์-อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษไ์ด ้

2.9 มีความประพฤติดี สุภาพ ไม่มีรอยสกั และไม่ติดยาเสพติด 

3. สิทธิประโยชน์และเงือ่นไข 

3.1  เป็นนกัศึกษาของ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตลอดระยะเวลาการศึกษา 

3.2  ฟรี! ค่าบ ารุงการศึกษาตลอดหลกัสูตร*1 

3.3  ขณะเรียน ไดรั้บเบ้ียเล้ียงเดือนละ 7,200 บาท 

3.4  ขณะเรียน มีหอพกัฟรี! พร้อมรถรับ-ส่ง ระหวา่งหอพกักบัโรงงาน 

3.5  เรียนจบ สามารถท างานกบับริษทัสยามมิชลิน จ ากดั ไดท้นัที (ไดรั้บเงินเดือน+ค่าประสบการณ์) หรือเลือกศึกษาต่อ 

หรือเลือกท างานท่ีอ่ืนๆ ไดโ้ดยไม่มีเง่ือนไขผกูมดัใดๆ ทั้งส้ิน 

3.6  เรียนจบ มีโอกาสศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี (3ปี) ของ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา (ตามโครงการความ

ร่วมมือ) หรือ สถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอน 

หมายเหตุ   *1 บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผดิชอบค่าบ ารุงการศึกษาทุกภาคเรียนตลอด 4 ปีการศึกษา(ภาคเรียนละ15,000บาท)

ให้แก่นักเรียนทุน ซ่ึงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ พจิารณาคดัเลอืกผู้ขอรับทุนการศึกษาตามเงือ่นไขและคุณสมบัต ิ

 

 



4. รูปแบบการเรียนการสอน 

4.1  เรียนและท างาน ท่ีบริษทั สยามมิชลิน จ ากดั นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นระยะเวลา 2 ปี 

4.2  เรียน ทุกวนัจนัทร์-เสาร์ วนัละไม่เกิน 3 ชัว่โมง 

4.3  ขณะเรียน ไดรั้บเบ้ียเล้ียงเดือนละ 7,200 บาท 

4.4  ท างานทุกวนัจนัทร์-เสาร์ วนัละ 8 ชัว่โมง(เวลาการท างานตามกะท่ีบริษทัฯ เป็นผูก้  าหนด) 

5. ก าหนดการสมคัรและก าหนดการอืน่ๆ 

5.1  สมคัรผา่นไปรษณีย ์ดาวน์โหลดใบสมคัรท่ี www.entrance.rmutl.ac.th/Bh วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 – 31 มกราคม 2557 

5.2  สมคัรออนไลนท่ี์ www.entrance.rmutl.ac.th/Bh วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 – 15 กมุภาพนัธ์ 2557 

5.3  สมคัรดว้ยตนเองท่ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ทุกเขตพ้ืนท่ี วนัท่ี 22 – 23 กมุภาพนัธ์ 2557 

5.4  สอบขอ้เขียน 16 มีนาคม 2557 

5.5  ประกาศผลสอบขอ้เขียน 27 มีนาคม 2557 

5.6  สอบสมัภาษณ์ 31 มีนาคม 2557 

5.7  ประกาศผลสอบสมัภาษณ์ 4 เมษายน 2557 

6. หลกัเกณฑ์การคัดเลอืก 

6.1  ผา่นการสอบขอ้เขียนจากมหาวทิยาลยัฯ  

6.2  ผา่นการสอบสมัภาษณ์จากมหาวทิยาลยัฯและบริษทั 

7. จ านวนรับรวม 15 ทุน แบ่งเป็น เพศชาย 10 ทุน และ  เพศหญิง 5 ทุน 

8. เนือ้หาวชิาที่สอบ (สอบขอ้เขียน วนัท่ี 15 มีนาคม 2557 สถานท่ีตามท่ีระบุในบตัรเขา้หอ้งสอบ) 

8.1 รหัสข้อสอบ 800 001 วชิาศึกษาทัว่ไป 1 (วทิยาศาสตร์–คณิตศาสตร์-ภาษาองักฤษ-ภาษาไทย-สังคม) 

(200 คะแนน สอบเวลา 09.00 น. - 11.00 น.) 

วทิยาศาสตร์  :  เวกเตอร์  การเคล่ือนท่ีในแนวเสน้ตรงและวถีิโคง้  การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม  แรงและกฎการ

เคล่ือนท่ีของนิวตนั  โมเมนต ์ งาน  พลงังานและโมเมนตมั  ความร้อน  แสง  เสียง  ไฟฟ้าสถิตย ์ ไฟฟ้ากระแสตรง

กระแสสลบั 

คณิตศาสตร์  :  สมการเสน้ตรง  สมการก าลงัสอง  ดชันี  ลอการิทึม  สดัส่วน  อตัราส่วน  เปอร์เซ็นต ์ กราฟการ

แปรผนั  สถิติเบ้ืองตน้  ค่ากลางของขอ้มูล  มธัยฐาน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เรขาคณิต  เสน้ตั้งฉาก  เสน้ขนาน วงกลม  

พาราโบลา  พ้ืนท่ีและปริมาตรของรูปทรงต่างๆ  ความรู้เบ้ืองตน้ทางตรีโกณมิติ  ฟังกช์นั  ตรีโกณมิติของมุมรอบจุด

ศูนยก์ลางของวงกลม  การวดัมุม  การใชต้รีโกณมิติในงานช่าง 

ภาษาองักฤษ  :   Structure  and  expression  การใชภ้าษาในการส่ือสารในชีวติประจ า  เช่น  Introductions 

Greetings Requesting Vocabulary  ส านวนและ  Two-word verbs  ตวัยอ่หรือเคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน

วชิาชีพ  Reading comprehension 

ภาษาไทย  :  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษาไทย  หลกัภาษา  ค  า  ประโยค  การใชภ้าษา  ความเขา้ใจภาษา  การฟัง  

การพดู  การอ่าน  การเขียน  ส านวนโวหาร  สุภาษิต  ค  าพงัเพย  และวรรณกรรม 

สงัคม  :  วฒันธรรม  ประเพณีสงัคมไทย  การจดัระเบียบสงัคมไทย  โครงสร้างระบบเศรษฐกิจของไทย  และ

ความรู้รอบตวัทัว่ไป 

 



8.2  รหัสข้อสอบ 100 001 วชิาชีพพืน้ฐาน ปวช. / ม.6 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

(100 คะแนน สอบเวลา 12.30 น. - 14.00 น.) 

ความรู้พ้ืนฐาน  เขียนแบบ  กลศาสตร์  วสัดุช่าง  คอมพิวเตอร์  ทกัษะเชาวปั์ญญา ความปลอดภยั คณิตศาสตร์ช่าง

8.3  รหัสข้อสอบ 111 009 วชิาชีพเฉพาะสาขา วศ.บ.วศิวกรรมอตุสาหการ (4ปี) / ค.อ.บ.วศิวกรรมอุตสาหการ (5ปี) / วศ.บ.

วศิวกรรมแม่พมิพ์  (4ปี) / ปวส.ช่างโลหะ / ปวส.ช่างกลโรงงาน / ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 

(200 คะแนน สอบเวลา 14.30 น. - 16.30 น.) 

พ้ืนฐานทัว่ไปเก่ียวกบังานเช่ือม ทฤษฎีเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้  งานไฟฟ้าเบ้ืองตน้  เคร่ืองมือวดัในงานอุตสาหกรรม  

ความปลอดภยัในงานอุตสาหกรรม  กรรมวธีิการผลิต สถิติเบ้ืองตน้ในงานอุตสาหกรรม เขียนแบบวศิวกรรมเบ้ืองตน้ โลหะ

วทิยาเบ้ืองตน้ CNC เบ้ืองตน้และ งานบ ารุงรักษา 

 

สอบถามรายละเอยีดรูปแบบการเรียนเพิม่เตมิที ่คณะวศิวกรรมศาสตร์  โทร.053 921444 ต่อ 2400 กด 14 

สอบถามรายละเอยีดวธีิการสมคัรเพิม่เตมิที ่กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ โทร.053 921444 ต่อ 1234 
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