
 
 

 

 
ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

เรื่อง โควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

------------------------------------------------------- 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ก าหนดเปิดรับสมัคร
นักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อประเภทโควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับปริญญาตรี หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมและ
นวัตกรรมการผลิตอาหาร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

๑. รายละเอียดและรูปแบบการเรียน 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร (วศ.บ.วิศวกรรมและ
นวัตกรรมการผลิตอาหาร) ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (๔ ปี) 

   - เรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นระยะเวลา ๓ ปี + ๑ ภาคการศึกษา 
   - ฝึกสหกิจศึกษา ท าโครงงาน ณ สถานประกอบการ เป็นระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา 
 
 
 

 
 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๒.๑ เป็นผู้ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีหรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา
หรือสาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีฐานวิทย์ หรือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๕  

๒.๒ เป็นผู้ที่คาดว่าส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
ทุกสาขา เทคโนโลยีฐานวิทย์ หรือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 

๒.๓ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
๒.๔ เป็นนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากสถานศึกษาเดิม 
๒.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย มารยาทดี และไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรม 

๓. ก าหนดการสมัครและวิธีการสอบคัดเลือก 
๓.๑  ให้สถานศึกษารวบรวมรายชื่อ ใบสมัคร และเอกสารหลักฐานการสมัคร แล้วส่งภายในวันที่ ๒๘ 

กันยายน ๒๕๖๕ มายังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail : edu_collegermutl@hotmail.com โดย
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://college.rmutl.ac.th/  

mailto:edu_collegermutl@hotmail.com
https://college.rmutl.ac.th/


๒ 
 

๓.๒   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ https://college.rmutl.ac.th/ 
และ Facebook ของทางหลักสูตร 

๓.๒  สอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ซึ่งในการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครต้องแต่ง
กายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น (รูปแบบการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) 

๓.๓  ประกาศผลสอบในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่ https://college.rmutl.ac.th/ และ Facebook ของ
ทางหลักสูตร 

๔. เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร 
๔.๑ ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาจ านวน ๑ ชุด 
๔.๒ ส าเนาใบแสดงผลการเรียนระดับชั้น ม.๖ สายวิทย์-คณิตและเทคโนโลยี หรือ ปวช. หรือ ปวส.(หลักสูตร

เทียบโอน) สายช่างอุตสาหกรรม ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาล่าสุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม
ไม่ต่่ากว่า ๒.๕๐ พร้อมรับรองส าเนาจ านวน ๑ ชุด 

๔.๓ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ซึ่งต้องอัพโหลดเอกสารแฟ้มสะสมผลงานในรูปแบบไฟล์ .pdf  ไม่เกิน 
๑๐ หน้า รวมหน้าปก 

๕. ข้อปฏิบัติส่าหรับผู้ผ่านการคัดเลือก 
 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่เป็นนักศึกษาโควตาเครือข่าย หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิต
อาหาร ตามประกาศ ด าเนินการสมัครเพ่ือยืนยันสิทธิ์ในระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา รอบ Pre-Entrance RMUTL โดยด าเนินการตามก าหนดการอ่ืน ๆ ตามที่ระบุไว้ในระบบการรับสมัคร
รอบ Pre-Entrance RMUTL ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปฏิบัติตาม
ระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัยฯ ถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษาโควตาเครือข่ายจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ 
ภายหลังไม่ได้ 
๖. การติดต่อสอบถาม 
 - หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร อาจารย์เอกรินทร์ อินประมูล เบอร์โทรศัพท์ 
๐๘๖-๑๘๓๖๖๒๑ 
  - งานวิชาการ วิทยาลัยฯ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๒-๗๐๘๖๘๐๐ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๖๕ 

 
                                              

                                          (นายนพดล  มณีเฑียร) 
                                             ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  

https://college.rmutl.ac.th/
https://college.rmutl.ac.th/
https://college.rmutl.ac.th/%20แล


  ลงช่ือ..............................................................ผูส้มัคร 

                   (                                               ) 
      วันท่ีสมัคร............./...................../................ 

รหัสหลักสูตร ๗๐๑ 
 

 
 
 
 

ใบสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร 
ประเภทโควตาโรงเรียนเครือข่าย ประจ าปีการศึกษา 256๖  

 
         

1. ประวัติผู้สมัคร (เขียนตัวบรรจง) 
ช่ือผู้สมัคร นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน  ---- 
  เกิดวันที่...............................เดือน......................................................... พ.ศ. .............................อายุ.....................................ป ี

เชื้อชาติ................................สัญชาติ......................................................ศาสนา..........................................................................  
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี...................หมู่...............ต าบล.....................................................อ าเภอ...............................................
จังหวัด..............................................รหสัไปรษณีย์...........................................เบอรโ์ทรศัพท์มือถือ........................................... 

 ก าลังศึกษาระดับ   ม.๖   ปวช.   ปวส.  เกรดเฉลี่ยสะสม.......................................................................................... 
           สถานศึกษา...............................................................................จังหวัด........................................ 
 

2. กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม/รางวัลที่เคยได้รับ 
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
 

3. ท่านทราบข่าวการรบัสมัครเรยีนจากที่ไหน 
 งานแนะแนวของสถานศึกษา   หน้าเว็บงานรับสมัครของมหาวิทยาลัยฯ 
 ช่องทางอื่นๆ ................................................................................ 

 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและยืนยันว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ, คุณวุฒิการศึกษาถูกต้อง ตามประกาศของวิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  หากทางวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ หรือ 
คุณวุฒิการศึกษา ไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้ายินดีให้ทางวิทยาลัยฯ เพิกถอนการสมัครเป็นโมฆะ และข้าพเจ้าจะน าเอกสารแสดงผลการเรียนมา
แสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 
 
 

 

รูปถ่าย  
1 น้ิว 



                           

ที่  อว.๐๖๕๔.๐๙/ว ๖๐๓                       วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
๙๘ หมู่ที่ ๘ ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด   
จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๒๒๐ 

                                ๒  กันยายน  ๒๕๖๕ 
 

เรื่อง การให้โควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับปริญญาตรี หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

เรียน ผู้อ านวยการ  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศฯ      ๑  ฉบับ 
  ๒. แบบเสนอรายชื่อ     ๑  ฉบับ 
  ๓. ใบสมัคร      ๑  ฉบับ    
 

ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจะด าเนินการ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อประเภทโควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับปริญญาตรี หลักสูตร วศ.บ.
วิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้
นักเรียนได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสถานศึกษาของท่านมีคุณภาพในการ
จัดการศึกษาจึงได้จัดสรรโควตาให้กับสถานศึกษาของท่าน  

 

ในการนี้ วิทยาลัยฯ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดเพ่ือเข้า
ศึกษาต่อประเภทโควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับปริญญาตรี หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิต
อาหาร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยขอให้ด าเนินการตามขั้นตอนการสมัครของประกาศฯ และท าหนังสือส่ง
แบบเสนอรายชื่อมายังวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ หากพ้นก าหนดจะ
ถือว่าสละสิทธิ์  

     

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

 

            (นายนพดล  มณีเฑียร) 
                      ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ   
 

งานวิชาการ 
โทรศัพท์ ๐๘ ๒๗๐๘ ๖๘๐๐  
E-mail : edu_collegermutl@hotmail.com 



แบบเสนอชื่อนักเรียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร  
 

 โรงเรียน / วิทยำลัย ...................................................... ..................................................................................  ขอส่งรำยชือ่นักเรียนรวมทั้งหมด.......................................คน 
เข้ำรับกำรคัดเลือกเพ่ือเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี ในวิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ประเภทโควตำเครือข่ำย ดังนี้ 
 

ล ำดับที่                      ชื่อ-สกุล เลขที่บัตรประชำชน หลักสูตรที่ต้องกำรศึกษำต่อ เกรดเฉลี่ย 
     
     
     
     
     
     
     

 
 

           จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำและขอรับรองว่ำข้อมูลทุกอย่ำงถูกต้อง 
 
                         (................................................) 
                                ผู้อ ำนวยกำร............................................................... 
              วันที่............/.............../............... 
 

 




