














ก ำหนดกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ รอบ Pre-Entrance 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

ปีกำรศึกษำ 2566 
 

 

งำนรับนักศึกษำใหม่ (ส่วนกลำง) ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน (สวท.) โทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234 

ล ำดับ / รำยกำร วันที่ / เวลำ 

1 กำรสมัคร สมัครออนไลน์ เท่ำน้ัน  (เลือกสมัครตามช่องทางที่สะดวก)  

  

1.1 ลงทะเบยีน Entrance RMUTL ผ่านเว็บไซต์  entrance.rmutl.ac.th เริ่ม 10 กันยายน 2565 
1.2 เข้าระบบ Entrance RMUTL (เมนู ET02) เพื่อเลือกสมัครหลักสูตรทีป่ระสงคจ์ะเข้ำ

ศึกษำต่อ 
1.3 พิมพ์ใบช ำระเงินค่ำสมัคร ในหลกัสูตรที่ได้เลือกสมัครของตนเอง เท่านั้น แล้วน ำไป

ช ำระเงินค่ำสมัครจ ำนวน 300.- บำท ตามช่องทางช าระเงินค่าสมัครที่ระบุในใบช าระ
เงินค่าสมัครดังกล่าว 

1.4 เก็บเอกสำรกำรช ำระเงินไว้เป็นหลักฐำน 
1.5 กรณีประสงค์จะแก้ไขหรือเปลี่ยนหลกัสตูรท่ีตนเองสมัครไปแล้ว ต้องกดปุ่มยกเลิกการ

สมัคร (เมนู ET03) ก่อนเท่านั้นจึงจะอนญุาตให้เลือกสมัครหลักสูตรใหม่ได้ *กรณีช าระ
เงินค่าสมัครไปแล้วและกดปุ่มยกเลิก มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินดังกล่าว และ
ผู้สมัครต้องช าระเงินค่าสมัครใหม่ในหลักสูตรที่ได้ท าการเลือกสมัครใหม่ 

วันที่ 10 – 30 กันยายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Upload เอกสำรแสดงผลกำรศึกษำ (เมนู ET04) 
ให้ผู้สมัครที่สมัครออนไลน์สแกนเอกสารแสดงผลการศึกษา รบ. หรือ ปพ.1 ตามวุฒิการศึกษาเดิมที่ใช่ในการ
สมัคร ฉบับจริง ที่รับรองเอกสารโดยสถานศึกษา (ไม่รับพิจารณาเอกสารที่ไม่ได้รับรองเอกสารโดย
สถานศึกษา เช่น เอกสารที่พิมพ์ออนไลน์ เป็นต้น) สแกนให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ 
นามสกุล .pdf แล้ว Upload ไฟล์ดังกล่าวให้มหาวิทยาลัย ตามก าหนดการ (ไม ่Upload เอกสำร 
มหำวทิยำลยัจะไมพ่ิจำรณำผลกำรคดัเลอืกทุกกรณ)ี **ผู้สมัครผ่านไปรษณีย์ไม่ต้องด าเนินการ 
Upload เอกสารแสดงผลการศึกษา มหาวิทยาลัย จะด าเนินการ Upload เอกสารผลการศึกษาที่แนบมาพร้อม
ใบสมัคร ให้แทนผู้สมัคร 

วันที่ 10 – 30 กันยายน 2565 
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ประกำศผลผู้มีสิทธิ์เขำ้สอบสัมภำษณ์ (ผลกำรคัดเลือกตำมเกณฑย์ื่นคะแนน) 
และประกำศห้องสอบสมัภำษณ ์(เมนู ET08)  

วันที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 
 

4 
 
 

สอบสัมภำษณ ์ 
หากมีเหตุจ าเป็นสูงสุด ด้วยกรณี Covid-19 มหาวิทยาลยัอำจจะด าเนินการจัดสอบสัมภาษณ์
ออนไลน ์โปรดติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชดิ ที่  entrance.rmutl.ac.th 

วันที่ 15 ตุลาคม 2565  
รายงานตัวเวลา 09.00 น.  
 

5 
 

ประกำศผลสอบสัมภำษณ์ (เมนู ET09) 
 

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 

6 
 

ประกำศรำยชื่อผู้ที่ต้องยืนยันสิทธิ ์Clearing House MYTCAS (เมนู ET10) 
 

วันที่ 24 ตุลาคม 2565  
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 
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Clearing House MYTCAS ผ่านระบบของ MYTCAS  
เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อ ในเมนู ET10 เท่านั้น 

วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2566 
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ช ำระเงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ ภำคเรียนที่ 1/2566 
(พิมพ์ใบช าระเงินที่ เมนู ET11 ) 
 
 
 

A ผู้ที่มีรำยชื่อต้อง  Clearing House 
ช าระเงินค่าเทอม วันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 
 
B ผู้ที่ไม่มีรำยชื่อต้อง  Clearing House 
ช าระเงินค่าเทอม วันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2565 

9 เรียนปรับพื้นฐาน ปฐมนิเทศฯ รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และ กิจกรรมอื่นๆ ตามประกาศฯของแต่ละพื้นที่(อาจไม่เหมือนกัน) 

10 เปิดภาคการศึกษา 1/2566 เดือน มิถุนายน 2566 อยู่ระหว่างพิจารณา 

   



ล ำดับ พ้ืนท่ี คณะ รหัส หลักสูตร ภำค ระดับ รับวุฒิ ค่ำเทอม แผนรับ
1 มทร.ล้ำนนำ เชียงรำย บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 254 บช.บ.กำรบัญชี - กำรบัญชี ปกติ ปริญญำตรี ม.6/ปวช/ปวส        12,000 60
2 มทร.ล้ำนนำ เชียงรำย บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 256 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ ปกติ ปริญญำตรี ม.6/ปวช/ปวส        12,000 30
3 มทร.ล้ำนนำ เชียงรำย บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 257 บธ.บ.กำรจัดกำรโลจีสติกส์และซัพพลำยเชน ปกติ ปริญญำตรี ม.6/ปวช/ปวส        12,000 45
4 มทร.ล้ำนนำ เชียงรำย วิศวกรรมศำสตร์ 153 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปกติ ปริญญำตรี ม.6/ปวช/ปวส        15,000 60
5 มทร.ล้ำนนำ เชียงรำย วิศวกรรมศำสตร์ 154 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมอิเล็กทรอนนนิกส์ ปกติ ปริญญำตรี ม.6/ปวช/ปวส        15,000 30
6 มทร.ล้ำนนำ เชียงรำย วิศวกรรมศำสตร์ 156 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสำหกำร - วิศวกรรมอุตสำหกำร ปกติ ปริญญำตรี ม.6/ปวช/ปวส        15,000 60
7 มทร.ล้ำนนำ เชียงรำย วิศวกรรมศำสตร์ 157 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสำหกำร - วิศวกรรมโลจิสติกส์ ปกติ ปริญญำตรี ม.6/ปวช/ปวส        15,000 30
8 มทร.ล้ำนนำ เชียงรำย วิศวกรรมศำสตร์ 158 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ ปกติ ปริญญำตรี ม.6/ปวช/ปวส        15,000 30
9 มทร.ล้ำนนำ เชียงรำย วิศวกรรมศำสตร์ 851 ปวส.ไฟฟ้ำ ปกติ ปวส. ม.6/ปวช        10,500 30

10 มทร.ล้ำนนำ เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร 701 วศ.บ.วิศวกรรมและนวัตกรรมกำรผลิตอำหำร (4ปี) ปกติ ปริญญำตรี ม.6/ปวช/ปวส        12,000 30
11 มทร.ล้ำนนำ เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด วิศวกรรมศำสตร์ 120 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ำ - วิศวกรรมไฟฟ้ำ ภำคพิเศษ (มีใบรับรองกำรท ำงำน) พิเศษ ปริญญำตรี ม.6/ปวช/ปวส        30,000 30
12 มทร.ล้ำนนำ เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด วิศวกรรมศำสตร์ 123 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกกำรแพทย์ ปกติ ปริญญำตรี ม.6/ปวช/ปวส        15,000 30
13 มทร.ล้ำนนำ เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด วิศวกรรมศำสตร์ 124 วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมระบบขนส่งทำงรำง ปกติ ปริญญำตรี ปวส.        16,000 40

14 มทร.ล้ำนนำ เชียงใหม่ อ.เมือง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 202 บธ.บ.บริหำรธุรกิจ - กำรจัดกำรธุรกิจ ภำคพิเศษ พิเศษ ปริญญำตรี ม.6/ปวช/ปวส        24,000 60
15 มทร.ล้ำนนำ เชียงใหม่ อ.เมือง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 204 บธ.บ.บริหำรธุรกิจ - กำรตลำดและกำรตลำดดิจิทัล ภำคพิเศษ พิเศษ ปริญญำตรี ม.6/ปวช        24,000 30
16 มทร.ล้ำนนำ เชียงใหม่ อ.เมือง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 298 บธ.บ.บริหำรธุรกิจ - ธุรกิจกำรค้ำและบริกำร ภำคพิเศษ *โครงกำรร่วม บ.ซีพีออลฯ พิเศษ ปริญญำตรี ม.6/ปวช        15,000 30
17 มทร.ล้ำนนำ เชียงใหม่ อ.เมือง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 299 บธ.บ.บริหำรธุรกิจ - ธุรกิจกำรค้ำและบริกำร ภำคพิเศษ *โครงกำรร่วม บ.กลุ่มเซ็นทรัลฯ พิเศษ ปริญญำตรี ม.6/ปวช        15,000 30
18 มทร.ล้ำนนำ เชียงใหม่ อ.เมือง วิศวกรรมศำสตร์ 122 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภำพ - วิศวกรรมชีวภำพ ปกติ ปริญญำตรี ม.6/ปวช/ปวส        15,000 15
19 มทร.ล้ำนนำ เชียงใหม่ อ.เมือง วิศวกรรมศำสตร์ 809 ปวส.ช่ำงกลโรงงำน ปกติ ปวส. ปวช.        10,500 30
20 มทร.ล้ำนนำ เชียงใหม่ อ.เมือง ศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ 308 ทล.บ.เทคโนโลยีเซรำมิกส์ ปกติ ปริญญำตรี ม.6/ปวช        12,000 30

21 มทร.ล้ำนนำ ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 232 บธ.บ.บริหำรธุรกิจ - กำรตลำดและกำรตลำดดิจิทัล ปกติ ปริญญำตรี ม.6/ปวช/ปวส        12,000 60
22 มทร.ล้ำนนำ ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 233 บช.บ.กำรบัญชี - กำรบัญชี ปกติ ปริญญำตรี ม.6/ปวช/ปวส        12,000 90
23 มทร.ล้ำนนำ ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 841 ปวส.กำรจัดกำร ปกติ ปวส. ม.6/ปวช        10,500 30
24 มทร.ล้ำนนำ ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 843 ปวส.เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปกติ ปวส. ม.6/ปวช        10,500 30
25 มทร.ล้ำนนำ ตำก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 431 วท.บ.เทคโนโลยีสำรสนเทศ ปกติ ปริญญำตรี ม.6/ปวช/ปวส        12,000 30
26 มทร.ล้ำนนำ ตำก วิศวกรรมศำสตร์ 832 ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปกติ ปวส. ม.6/ปวช        10,500 30
27 มทร.ล้ำนนำ ตำก วิศวกรรมศำสตร์ 833 ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ ปกติ ปวส. ม.6/ปวช        10,500 30
28 มทร.ล้ำนนำ ตำก วิศวกรรมศำสตร์ 834 ปวส.ช่ำงยนต์ ปกติ ปวส. ม.6/ปวช        10,500 30
29 มทร.ล้ำนนำ ตำก วิศวกรรมศำสตร์ 836 ปวส.ช่ำงโลหะ ปกติ ปวส. ม.6/ปวช        10,500 15

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
แผนรับนักศึกษาใหม่รอบ Pre-Entrance RMUTL ปีการศึกษา 2566
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ล ำดับ พ้ืนท่ี คณะ รหัส หลักสูตร ภำค ระดับ รับวุฒิ ค่ำเทอม แผนรับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
แผนรับนักศึกษาใหม่รอบ Pre-Entrance RMUTL ปีการศึกษา 2566

30 มทร.ล้ำนนำ ตำก วิศวกรรมศำสตร์ 837 ปวส.ช่ำงกลโรงงำน ปกติ ปวส. ม.6/ปวช        10,500 40
31 มทร.ล้ำนนำ ตำก วิศวกรรมศำสตร์ 838 ปวส.ช่ำงจักรกลหนัก ปกติ ปวส. ม.6/ปวช        10,500 30
32 มทร.ล้ำนนำ ตำก ศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ 331 ศป.บ.ออกแบบอุตสำหกรรม ปกติ ปริญญำตรี ม.6/ปวช        12,000 30

33 มทร.ล้ำนนำ น่ำน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 272 บธ.บ.บริหำรธุรกิจ - กำรตลำดและกำรตลำดดิจิทัล ปกติ ปริญญำตรี ม.6/ปวช/ปวส        12,000 30
34 มทร.ล้ำนนำ น่ำน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 275 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรสำกล ปกติ ปริญญำตรี ม.6/ปวช        12,000 20
35 มทร.ล้ำนนำ น่ำน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 276 บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ ปกติ ปริญญำตรี ม.6/ปวช/ปวส        12,000 20
36 มทร.ล้ำนนำ น่ำน วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 470 วท.บ.เกษตรศำสตร์ - พืชศำสตร์ ปกติ ปริญญำตรี ม.6/ปวช/ปวส        12,000 30
37 มทร.ล้ำนนำ น่ำน วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 471 วท.บ.เกษตรศำสตร์ - สัตวศำสตร์ ปกติ ปริญญำตรี ม.6/ปวช/ปวส        12,000 30
38 มทร.ล้ำนนำ น่ำน วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 472 วท.บ.เกษตรศำสตร์ - เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ ปกติ ปริญญำตรี ม.6/ปวช/ปวส        12,000 20
39 มทร.ล้ำนนำ น่ำน วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 475 วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร - วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร ปกติ ปริญญำตรี ม.6/ปวช/ปวส        12,000 40
40 มทร.ล้ำนนำ น่ำน วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 871 ปวส.สัตว์ศำสตร์ ปกติ ปวส. ม.6/ปวช          9,500 20
41 มทร.ล้ำนนำ น่ำน วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 872 ปวส.สัตว์ศำสตร์ ภำคพิเศษ พิเศษ ปวส. ม.6/ปวช        16,000 20
42 มทร.ล้ำนนำ น่ำน วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 873 ปวส.เทคโนโลยีกำรอำหำร ปกติ ปวส. ม.6/ปวช          9,500 20
43 มทร.ล้ำนนำ น่ำน วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 874 ปวส.พืชศำสตร์ ปกติ ปวส. ม.6/ปวช          9,500 20
44 มทร.ล้ำนนำ น่ำน วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 875 ปวส.เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ ปกติ ปวส. ม.6/ปวช          9,500 20
45 มทร.ล้ำนนำ น่ำน วิศวกรรมศำสตร์ 173 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภำพ - วิศวกรรมชีวภำพ ปกติ ปริญญำตรี ม.6/ปวช/ปวส        15,000 15

46 มทร.ล้ำนนำ พิษณุโลก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 281 บธ.บ.บริหำรธุรกิจ - กำรจัดกำรธุรกิจ ปกติ ปริญญำตรี ม.6/ปวช/ปวส        12,000 30
47 มทร.ล้ำนนำ พิษณุโลก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 282 ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรสำกล ปกติ ปริญญำตรี ม.6/ปวช        12,000 20
48 มทร.ล้ำนนำ พิษณุโลก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 882 ปวส.กำรจัดกำร ปกติ ปวส. ม.6/ปวช        10,500 20
49 มทร.ล้ำนนำ พิษณุโลก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 883 ปวส.กำรตลำด ปกติ ปวส. ม.6/ปวช        10,500 20
50 มทร.ล้ำนนำ พิษณุโลก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 884 ปวส.เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปกติ ปวส. ม.6/ปวช        10,500 20
51 มทร.ล้ำนนำ พิษณุโลก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 482 วท.บ.เคร่ืองจักรกลเกษตร ปกติ ปริญญำตรี ม.6/ปวช/ปวส        12,000 20
52 มทร.ล้ำนนำ พิษณุโลก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 487 วท.บ.วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร - วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร ปกติ ปริญญำตรี ม.6/ปวช/ปวส        12,000 20
53 มทร.ล้ำนนำ พิษณุโลก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 885 ปวส.เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร ปกติ ปวส. ม.6/ปวช          9,500 30
54 มทร.ล้ำนนำ พิษณุโลก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 886 ปวส.สัตว์ศำสตร์ ปกติ ปวส. ม.6/ปวช          9,500 30
55 มทร.ล้ำนนำ พิษณุโลก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 887 ปวส.พืชศำสตร์ ปกติ ปวส. ม.6/ปวช          9,500 20
56 มทร.ล้ำนนำ พิษณุโลก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 888 ปวส.เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ ปกติ ปวส. ม.6/ปวช          9,500 20
57 มทร.ล้ำนนำ พิษณุโลก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 889 ปวส.เทคโนโลยีกำรอำหำร ปกติ ปวส. ม.6/ปวช          9,500 20
58 มทร.ล้ำนนำ พิษณุโลก วิศวกรรมศำสตร์ 881 ปวส.ช่ำงยนต์ ปกติ ปวส. ม.6/ปวช        10,500 30
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59 มทร.ล้ำนนำ ล ำปำง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 261 บธ.บ.บริหำรธุรกิจ - กำรจัดกำรธุรกิจ ปกติ ปริญญำตรี ม.6/ปวช/ปวส        12,000 30
60 มทร.ล้ำนนำ ล ำปำง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 262 บธ.บ.บริหำรธุรกิจ - กำรตลำดและกำรตลำดดิจิทัล ปกติ ปริญญำตรี ม.6/ปวช/ปวส        12,000 20
61 มทร.ล้ำนนำ ล ำปำง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 263 บช.บ.กำรบัญชี - กำรบัญชี ปกติ ปริญญำตรี ม.6/ปวช/ปวส        12,000 60
62 มทร.ล้ำนนำ ล ำปำง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 268 ศศ.บ.กำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร ปกติ ปริญญำตรี ม.6/ปวช/ปวส        13,500 20
63 มทร.ล้ำนนำ ล ำปำง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 269 บธ.บ.บริหำรธุรกิจ - กำรจัดกำรธุรกิจ ภำคพิเศษ พิเศษ ปริญญำตรี ม.6/ปวช/ปวส        24,000 20
64 มทร.ล้ำนนำ ล ำปำง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 861 ปวส.กำรจัดกำร ปกติ ปวส. ม.6/ปวช        10,500 20
65 มทร.ล้ำนนำ ล ำปำง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 862 ปวส.เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปกติ ปวส. ม.6/ปวช        10,500 20
66 มทร.ล้ำนนำ ล ำปำง วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 864 ปวส.เทคโนโลยีกำรอำหำร ปกติ ปวส. ม.6/ปวช          9,500 20
67 มทร.ล้ำนนำ ล ำปำง วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร 865 ปวส.พืชศำสตร์ ปกติ ปวส. ม.6/ปวช          9,500 20
68 มทร.ล้ำนนำ ล ำปำง วิศวกรรมศำสตร์ 161 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภำพ - วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ ปกติ ปริญญำตรี ม.6/ปวช/ปวส        15,000 20
69 มทร.ล้ำนนำ ล ำปำง วิศวกรรมศำสตร์ 163 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสำหกำร - วิศวกรรมกำรผลิต ปกติ ปริญญำตรี ม.6/ปวช/ปวส        15,000 30

หมำยเหตุ 1. จ ำนวนรับท่ีแสดงตำมประกำศน้ี เป็นจ ำนวนรับนักศึกษำรวมของกำรรับสมัครทุกรอบแล้ว   2. ภำคพิเศษ เรียนนอกเวลำรำชกำร
            3. ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำต่อภำคเรียน ท่ีระบุในตำรำงข้ำงต้นเป็นแบบเหมำจ่ำย ช ำระอัตรำเดียวตลอดหลักสูตร และ อัตรำท่ีระบุน้ัน อยู่ระหว่ำงกำรรับรองโดยสภำมหำวิทยำลัย

แผนรับ หนา้ที ่3 / 3


























	manu-pr01-65
	05 แผนรับ Pre-66
	manu-pr01-65

	04กำหนดการสอบคัดเลือก

