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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอ ปการศึกษา ๒๕๖๖ 

รอบ โควตาพิเศษ ๑ 
--------------------------------------------------------- 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน มีความประสงคจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๖ รอบโควตาพิเศษ ๑        
เพื่อเปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท่ีมีความรูความสามารถพิเศษ มีผลการเรียนดี ไดสมัคร 
เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยฯ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน จึงกําหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑการรับสมัคร
บุคคลเขาศึกษาตอ รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕   

 

 
 

                                        (ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน มงคลเทพ) 
                                       ผูชวยอธิการบดี นาน ปฏิบัติราชการแทน 

                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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เอกสารแนบทายประกาศ 
๑. คุณสมบัติของผูสมัคร 
 ๑.๑ เปนนักเรียน นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา    
 ๑.๑.๑ ผูสมัครเขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) : เปนผูท่ีกําลังศึกษา

หรือสําเร็จการศึกษาแลว ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

 ๑.๑.๒ ผูสมัครในระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ป) / (หลักสูตรเทียบโอน) : เปนผูท่ีกําลังศึกษา
หรือสําเร็จการศึกษาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) หรือมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

 ๑.๒ มีความประพฤติเรียบรอย มารยาทดี และไมเปนผูบกพรองทางศีลธรรม 
๑.๓ ไมเปนคนวิกลจริต ไมเปนโรคติดตอรายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
๑.๔ ผูสมัครตองมีคุณวุฒิการศึกษาถูกตอง ตรงตามท่ีระบุไวในเอกสารแนบ หากตรวจสอบพบวาคุณวุฒิ

การศึกษาไมตรงตามท่ีระบุ หรือตรวจสอบพบในภายหลัง มหาวิทยาลัยฯ ถือวาไมผานเกณฑการคัดเลือก        
และจะไมคืนเงินคาสมัคร หรือ คาบํารุงการศึกษาท่ีชําระไปแลว ทุกกรณี 
 

๒. กําหนดการรับสมัคร รอบโควตาพิเศษ ๑ เปดรับสมัคร ต้ังแตวันท่ี ๑–๒๐ กันยายน ๒๕๖๕   
 

๓. ข้ันตอนการสมัคร 
๓.๑ สมัครดวยตนเองท่ี แผนกรับสมัครนักศึกษาใหม อาคารกองการศึกษานาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมมงคลลานนา นาน (ในวันและเวลาราชการ) 
  ๓.๒ สมัครออนไลนท่ี shorturl.asia/qOEvz หรือสแกน QRcode เพื่อกรอกขอมูลผูสมัครและเลือก
หลักสูตรท่ีตองการสมัคร พรอมสงหลักฐานวุฒิการศึกษา ไฟลเอกสาร .PDF หรือ เปนไฟลภาพ .JPG 
 
 
   
 
 

๓.๒.๑ ชําระเงินคาสมัคร จํานวน ๓๐๐ บาท ต้ังแตวันท่ี ๑–๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
                              โดยวิธีการสแกน QRcode เพื่อโอนเงินเขาบัญชี ธนาคารกรุงไทย  
 หมายเลข ๕๐๗-๖๐๕-๖๙๓-๑ ช่ือบัญชี “มทร.ลานนา นาน(เงินรายได)” 

 
 
 
  
 

๓.๒.๒ สงหลักฐานการชําระเงินมายังชองทาง google form โดยสแกน QRcode เพื่ออัพโหลด    
         หลักฐานการชําระเงิน 
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หมายเหตุ 
๑. เมื่อชําระเงินคาสมัครเรียบรอยแลว ใหผูสมัครเก็บหลักฐานการชําระเงินไว หากเกิดกรณีไมมี

รายช่ือในประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ใหนําหลักฐานการชําระเงินมายืนยันกับทางมหาวิทยาลัยฯ  
๒. ผูสมัครตองรับผิดชอบขอมูลท่ีกรอกบนระบบเครือขายอินเตอรเน็ต หากผูสมัครรายใด            

มีคุณสมบัติหรือคุณวุฒิ ไมถูกตองตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ หรือกรอกขอมูลไมถูกตอง หรือพยายามปกปด หรือ
เสนอขอมูลท่ีเปนเท็จเพื่อประโยชนจนตรวจสอบไมพบขณะนั้น หากตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือวาผูสมัคร   
ไมผานเกณฑการคัดเลือก และถือวาการสมัครเปนโมฆะ  

๓. ผูสมัครตองสงภาพหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ตามประกาศคุณสมบัติวุฒิการศึกษาเดิมของ
ผูสมัคร เพื่อใชเปนหลักฐานในการตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัติ (หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของผูสมัคร เชน     
ใบแสดงผลการเรียน / ใบ รบ. / ใบ ปพ.๑ / ใบเกรด / ใบทรานสคริปท อยางใดอยางหนึ่ง เปนตน 

โดยตองเปนเอกสารท่ีรับรองจากสถานศึกษาเดิม กรณีไมมี/ดําเนินการไมทัน ใหนําใบเกรดแทนได
และใหสถานศึกษาเดิมลงนามรับรอง 
 
๔. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ : วันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๔.๐๐ น. เปนตนไป  
      - ทางเว็บไซตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน www.nan.rmutl.ac.th 
      - ทางเพจเฟสบุคฯ “งานรับสมัคร มทร.ลานนา นาน” https://www.facebook.com/ent.nan 
 

 

 

๕. การสอบสัมภาษณออนไลน : วันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป  
สัมภาษณผานทางโทรศัพท ทางแอปพลิเคชันออนไลน หรือ มาสัมภาษณดวยตนเอง ท่ีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน (ประกาศวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ตามกําหนดขอ ๔)  
 
๖. ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก :  วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. เปนตนไป 
      - ทางเว็บไซตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน www.nan.rmutl.ac.th 
      - ทางเพจเฟสบุคฯ “งานรับสมัคร มทร.ลานนา นาน” https://www.facebook.com/ent.nan 
 
 
 
 
 
 

๗. ชําระเงินคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นๆ : วันท่ี ๒๔-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามประกาศ 
      - ทางเว็บไซตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน www.nan.rmutl.ac.th 
      - ทางเพจเฟสบุคฯ “งานรับสมัคร มทร.ลานนา นาน” https://www.facebook.com/ent.nan 

กรณี ผูสมัครท่ีมีคุณวุฒิ ม.๖ ใหดําเนินการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ในระบบ Mytcas.com กอนดําเนินการ
ชําระเงินคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นๆ 

 
 

https://www.facebook.com/ent.nan
https://www.facebook.com/ent.nan
https://www.facebook.com/ent.nan
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๘. หลักสูตรท่ีเปดรับและจํานวนรับ 
 

หมายเหตุ 
จํานวนรับในตารางเปนจํานวนท่ีมหาวิทยาลัยรับสมัครรวมทุกรอบ หากมีผูสมัครเกินจํานวนรับ 

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจํานวนรับในแตละรอบตามความเหมาะสม  
 

๙. เกณฑการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษา  
 ๙.๑ ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอตองมีคุณสมบัติ และคุณวุฒิตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด  
 ๙.๒ ผูสมัครตองเขาสอบสัมภาษณ ตามวันเวลาท่ีกําหนด   
 ๙.๓ การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยฯ ถือเปนท่ีส้ินสุด  
 ๙.๔ หากผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอชําระเงินคาบํารุงการศึกษาแลว แตไมสามารถสําเร็จจาก สถานศึกษาเดิม
กอนวันเปดภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๖ หรือหากไมสามารถนําหลักฐานการสําเร็จการศึกษามาแสดงในวันรายงาน
ตัวนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยฯ ถือวาผูสมัคร ไมมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ และทางมหาวิทยาลัยฯ จะไมคืนเงิน     
ท่ีชําระไปแลวทุกกรณี 
 ๙.๕ หากทางมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบพบวาผูสมัครรายใด ท่ีมีคุณสมบัติหรือคุณวุฒิไมถูกตองตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ หรือกรอกขอมูลไมถูกตอง หรือพยายามปกปด หรือเสนอขอมูลท่ีเปนเท็จเพื่อประโยชนจน
ตรวจสอบไมพบขณะนั้น หรือตรวจสอบพบภายหลัง จะถือวาไมผานเกณฑการคัดเลือก และไมมีสิทธิ์ เขาศึกษาตอ 
และทางมหาวิทยาลัยฯ จะไมคืนเงินท่ีชําระไปแลวท้ังหมด ทุกกรณี  
 

รหัส หลักสูตร รับวุฒิ จํานวนรับ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร   
๑๗๑ วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ – วิศวกรรมเกษตร ม.๖/ปวช./ปวส. ๑๕ 
๑๗๒ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา – วิศวกรรมไฟฟา ม.๖/ปวช./ปวส. ๓๐ 
๑๗๓ วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ – วิศวกรรมชีวภาพ ม.๖/ปวช./ปวส. ๑๕ 
 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร   
๒๗๑ บธ.บ.บริหารธุรกิจ – การจัดการธุรกิจ ม.๖/ปวช./ปวส. ๓๐ 
๒๗๒ บธ.บ.บริหารธุรกิจ – การตลาดและการตลาดดิจิทัล ม.๖/ปวช./ปวส. ๓๐ 
๒๗๓ บช.บ.การบัญชี – การบัญชี ม.๖/ปวช./ปวส. ๖๐ 
๒๗๕ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล ม.๖/ปวช. ๒๐ 
๒๗๖ บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ม.๖/ปวช./ปวส. ๒๐ 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร   
๔๗๐ วท.บ.เกษตรศาสตร – พืชศาสตร ม.๖/ปวช./ปวส. ๒๐ 

วท.บ.เกษตรศาสตร – สัตวศาสตร ม.๖/ปวช./ปวส. ๒๐ 
วท.บ.เกษตรศาสตร – เพาะเล้ียงสัตวน้ํา ม.๖/ปวช./ปวส. ๒๐ 

๔๗๕ วท.บ.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ม.๖/ปวช./ปวส. ๔๐ 
๔๗๗ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ม.๖/ปวช./ปวส. ๓๐ 
๘๗๑ ปวส.สัตวศาสตร ม.๖/ปวช. ๒๐ 
๘๗๒ ปวส.สัตวศาสตร ภาคพิเศษ ม.๖/ปวช. ๒๐ 
๘๗๓ ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร ม.๖/ปวช. ๒๐ 
๘๗๔ ปวส.พืชศาสตร ม.๖/ปวช. ๒๐ 
๘๗๕ ปวส.เพาะเล้ียงสัตวน้ํา ม.๖/ปวช. ๒๐ 
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๑๐. ระยะเวลาการศึกษา    
 ๑๐.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร ๒ ป  
 ๑๐.๒ ระดับปริญญาตร ีหลักสูตร ๔ ป / หลักสูตรเทียบโอน 

- หลักสูตร ๔ ป สําหรับผูสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ระยะเวลาศึกษา ๔ ป ข้ึนอยูกับแผนการเรียนของแตละหลักสูตร  

- หลักสูตรเทียบโอน สําหรับผูสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ระยะเวลาการศึกษา ข้ึนอยูกับรายวิชาท่ีเทียบโอนไดจากวุฒิการศึกษาเดิม 

 
๑๑. การจัดการเรียนการสอน 
 ๑๑.๑ ภาคปกติ ใชเวลาศึกษาในวันจันทร-ศุกร ในเวลาราชการ 
 ๑๑.๒ ภาคพิเศษ ใชเวลาศึกษา นอกเวลาราชการ (นักศึกษาตองมีความพรอมในชวงเวลาดังกลาว) 
 
๑๒. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 
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แผนกรับนักศึกษาใหม งานวิชาการ กองการศึกษานาน 

ปปฏิฏิทิน กําหนดการรับสมัครนักศึกษาใหมทิน กําหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม  ปการศึกษา 256ปการศึกษา 25666  รอบรอบ  โควตาพิเศษโควตาพิเศษ  11    
                                         มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นานนาน  

 
 

 
 
 

  

                                      รายการ กําหนดการ 

 
 1 

 

เปดรับสมัคร ผูท่ีจบระดับช้ัน ปวช. ปวส. และ ม.6  
 
ข้ันตอนการสมัคร 
 

              1. สมัครดวยตนเอง  
        ที่แผนกรับสมัครนักศึกษาใหม อาคารกองการศึกษานาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคล
ลานนา นาน  

              2. สมัครออนไลน ผาน google form พรอมสงหลักฐานวุฒิการศึกษา เปนไฟลเอกสาร .PDF  
                     หรือ ไฟลภาพ .JPG (สแกน QRcode ชองกําหนดการ กรอบสแีดง)  
                    2.1 ชําระเงินคาสมัครจํานวน 300 บาท (สแกน QRcode ชองกําหนดการ กรอบสีน้ําเงิน) 
                         เพื่อโอนเงินเขาบัญช ีธนาคารกรุงไทย หมายเลข 507-605-693-1  
                         ชื่อบัญชี “มทร.ลานนา นาน(เงินรายได)”  

 

                    2.2 สงหลักฐานการชําระเงินมายังชองทาง google form เพื่ออัพโหลดหลักฐานการชําระเงิน 
                         คาสมัคร (สแกน QRcode ชองกําหนดการ กรอบสีเขียว) 
 

หมายเหตุ    
1. เมื่อชําระเงินคาสมัครเรียบรอยแลว ใหผูสมัครเก็บหลักฐานการชําระเงินไว หากเกิดกรณีไมมีรายชื่อ     

ในประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณใหนําหลักฐานการชําระเงินมายืนยันกับทางมหาวิทยาลัยฯ  
2. ผูสมัครตองรับผิดชอบขอมูลที่กรอกบนระบบเครือขายอินเตอรเน็ต หากผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติหรือ

คุณวุฒ ิไมถูกตองตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ หรือกรอกขอมูลไมถูกตอง หรือพยายามปกปด หรือเสนอขอมูลที่เปน
เท็จเพื่อประโยชนจนตรวจสอบไมพบขณะน้ัน หากตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือวาผูสมัคร ไมผานเกณฑการ
คัดเลือก และถือวาการสมัครเปนโมฆะ  

3. ผูสมัครตองสงภาพหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ตามประกาศคุณสมบัติวุฒิการศึกษาเดิมของผูสมัคร เพื่อ
ใชเปนหลักฐานในการตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัติ (หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของผูสมัคร เชน ใบแสดงผลการ
เรียน / ใบ รบ. / ใบ ปพ.1 / ใบเกรด / ใบทรานสคริปท อยางใดอยางหน่ึงเปนตน 

โดยตองเปนเอกสารที่รับรองจากสถานศึกษาเดิม กรณีไมมี/ดําเนินการไมทัน ใหนําใบเกรดแทนไดและให
สถานศึกษาเดิมลงนามรับรอง  

 

รับสมัครและ 
ชําระเงินคาสมัคร 

1-20 กันยายน 2565 
สแกน QRCode 

เพื่อกรอกขอมูลผูสมัคร 
 

 
 

 
สแกน QRCode 

เพื่อชําระเงินคาสมัคร 
 1-20 กันยายน 2565 

 
 
 
 
 

 
สแกน QRCode 

เพื่อสงหลักฐานชําระเงิน 
1-20 กันยายน 2565 

 
 
 

 

2 
ประกาศผลรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ทางเว็บไซตมหาวิทยาลัย www.nan.rmutl.ac.th และ
ทางเพจเฟสบุคฯ “งานรับสมัคร มทร.ลานนา นาน” https://www.facebook.com/ent.nan 

22 กันยายน 2565 
เวลา 14.00 น. 

3 
สอบสัมภาษณออนไลน สัมภาษณผานทางโทรศัพท ทางแอปพลิเคชันออนไลน หรือ มาสัมภาษณ
ดวยตนเอง ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน  

24 กันยายน 2565 
เวลา 09.00 น. 

4 
ประกาศผลรายช่ือผูผานการคัดเลือก ทางเว็บไซตมหาวิทยาลัย www.nan.rmutl.ac.th และ 
ทางเพจเฟสบุคฯ “งานรับสมัคร มทร.ลานนา นาน” https://www.facebook.com/ent.nan 

27 กันยายน 2565 
เวลา 16.00 น. 

5 
ชําระเงินคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นๆ ตามประกาศทางเว็บไซตมหาวิทยาลัย 
www.nan.rmutl.ac.th แล ะ  ท างเพ จเฟ ส บุคฯ  “งาน รับส มัคร มท ร.ล านนา  น าน” 

https://www.facebook.com/ent.nan 

24-26 ตุลาคม 2565 
เทาน้ัน 

6 รายงานตัวข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหมในระบบทะเบียนกลาง http://regis.rmutl.ac.th/student รอติดตามประกาศ 

7 วันเปดภาคเรียน ปการศึกษา 2566 (ประมาณเดือน มิถุนายน) รอติดตามประกาศ 

 
 
 
 
 

งานรับสมัคร มทร.ลานนา นานงานรับสมัคร มทร.ลานนา นาน 

งานรับสมัครนักศึกษาใหงานรับสมัครนักศึกษาใหมม  
โทร.โทร.050544  771100225599  ตอ ตอ 77225533  
ในวันในวัน--เวลา ราชกาเวลา ราชการเทานั้นรเทานั้น 

โปรดโปรดสแกน สแกน QQRRccooddee  เพื่อติดตามขาวสารเพื่อติดตามขาวสาร  
เพจ เพจ ::  งานรับสมัครงานรับสมัคร  มทร.ลานนา นานมทร.ลานนา นาน  

กําหนดการฉบับน้ีใชสําหรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน เทาน้ัน 
ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565 

 

ข้ันตอนการสมัคร 

https://www.facebook.com/ent.nan
https://www.facebook.com/ent.nan
https://www.facebook.com/ent.nan

	ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ปฏิบัติราชการแทน
	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

