
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ 
(โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) ภาคปกติ ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 

ประจำปีการศึกษา 2566 
----------------------------------------------- 

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี 4 
ปีเทียบเข้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ.) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
(นศ.บ.) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต (ร.บ.) มหาวิทยาลัยจึงประกาศให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ รายชื่อต่อไปนี้ดำเนินการตามรายละเอียด
ท้ายประกาศฉบับนี้  

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

   1. เคมี 65312001 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   2. ชวีวิทยา 65312002 

         1)  6630100011  นางสาว  แพรไหม จำวัน 

   3. ฟิสิกส์ 65312003 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   4. คณิตศาสตร์ 61312004 

- ไม่มีผู้สมัคร  



   5. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 65312005 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   6. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 64312010 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   7. สถิติศาสตร์ประยุกต์ 61312013 

         1)  6630100031  นางสาว  กันต์ฤทัย อัญชลี 

   8. เทคโนโลยีชวีภาพ (WIL) 63312061 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   9. เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ (WIL) 63312062 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   10. สาธารณสุขชุมชน 65312014 

         1)  6630100049  นางสาว  อลิษา นาทินนท์ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

   11. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) 63312064 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   12. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) 63312063 

- ไม่มีผู้สมัคร  

ระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

   13. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 61482050 

- ไม่มีผู้สมัคร  
 
 
 
 
 
 
 



คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

   1. เทคโนโลยีไฟฟ้า 61312130 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   2. การจัดการงานช่างและผังเมือง 61312132 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   3. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 61312133 

- ไม่มีผู้สมัคร  

ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

   4. เทคโนโลยีไฟฟ้า 61332130 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   5. การจัดการงานช่างและผังเมือง 61332132 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   6. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 61332133 

- ไม่มีผู้สมัคร  

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

   7. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 63312101 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   8. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61312107 

         1)  6630100028  นางสาว  สุวิมล อนุชาติ 

   9. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 61312109 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   10. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 61312111 

- ไม่มีผู้สมัคร  



ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

   11. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 63332101 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   12. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 61332109 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   13. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 61332111 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   14. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61332107 

- ไม่มีผู้สมัคร  
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

   1. ภาษาอังกฤษ 61313002 

         1)  6630100010  นาย  นรเศรษฐ์ ปักกุนนัน 

         2)  6630100032  นางสาว  รินรดา ประทุมรัตน์ 

         3)  6630100033  นางสาว  ธนัชพร ขุมทอง 

   2. นาฎศิลป์และการละคร 61313005 

         1)  6630100006  นางสาว  ศศิกาญน์ วงษ์วอ 

         2)  6630100034  นางสาว  ฐิรกานดา เนื่องอุดม 

   3. ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) 61313026 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   4. ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) 61313015 

- ไม่มีผู้สมัคร  

 



   5. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 61313014 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   6. ภาษาไทย 65313001 

         1)  6630100021  นางสาว  อารยา อรัญมิตร 

         2)  6630100046  นางสาว  วรัลพัชร ทาเทพ 

   7. ภาษาจีน 61313007 

         1)  6630100005  นางสาว  มนทกานติ์ เผื่อนผุด 

   8. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 65313045 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   9. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 65313046 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   10. ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม 62313041 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   11. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 64313011 

- ไม่มีผู้สมัคร  

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) 

   12. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) 66313047 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   13. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงประยุกต์ศิลป์) 66313048 

- ไม่มีผู้สมัคร  
 
 
 
 
 
 
 



คณะวิทยาการจัดการ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

   1. การตลาด 65314012 

         1)  6630100009  นางสาว  สุรวธิดา ศรีเวียงยา 

         2)  6630100051  นาย  สิทธิโชค สงมูลนาค 

   2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 61314013 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   3. การจัดการ 61314017 

         1)  6630100025  นางสาว  พิมพ์อักษิพร นิยม 

   4. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 62314019 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   5. ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา) (WIL) 63314041 

- ไม่มีผู้สมัคร  

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 

   6. การบัญชี 64314020 

- ไม่มีผู้สมัคร  

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 

   7. เศรษฐศาสตร์ 61314040 

- ไม่มีผู้สมัคร  

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 

   8. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) 65314034 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   9. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) 65314035 

- ไม่มีผู้สมัคร  



 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

   1. เกษตรศาสตร์ 65315001 

         1)  6630100007  นางสาว  นิชานันทร์ สิงห์ทอง 

   2. เทคโนโลยีการอาหาร 65315003 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   3. สัตวศาสตร์ 65315005 

         1)  6630100003  นางสาว  กัณฐิกา เพ็งสอน 

         2)  6630100036  นาย  วัชรากร ประสีระเตนัง 

         3)  6630100037  นางสาว  ฑิฆัมพร สงวน 

   4. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 65315006 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   5. บริหารธุรกิจเกษตร 65315007 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   6. นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL) 63315017 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   7. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 65315018 

         1)  6630100043  นางสาว  ธนัชชา ไปพรมราช 
 
 

คณะนิติศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 

   1. นิติศาสตร์ 63316101 

         1)  6630100012  นางสาว  นวรินทร์ แพงประโคน 



         2)  6630100015  นางสาว  ธิดารัตน์ บุญผง 

         3)  6630100048  นางสาว  ธนารัตน์ ศรีเสน 
 
 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

   1. รัฐประศาสนศาสตร์ 64316209 

         1)  6630100045  นางสาว  ธนพร ครองแสนเมือง 

   2. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) 63316211 

         1)  6630100013  นาย  พลพล ขุนพรม 

         2)  6630100022  นางสาว  ประณิดา นาถมทอง 

         3)  6630100023  นางสาว  นันทิยา นาถมทอง 

         4)  6630100024  นางสาว  ประภาสิริ นนท์เพีย 

         5)  6630100041  นาย  ธนบดี เขียวสี 

         6)  6630100042  นางสาว  สุภาพร ต้นจารย์ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 

   3. รัฐศาสตร์ 65316207 

         1)  6630100004  นาย  พลพล ขุนพรม 

         2)  6630100044  นางสาว  ศิริรัตน์ กุยะวาปี 
 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

   1. เทคโนโลยีสารสนเทศ 65317001 

         1)  6630100014  นางสาว  ณัฐธิดา วิรุฬโรจน์ 

         2)  6630100017  นางสาว  สุกัลยา ปักเขตานัง 



         3)  6630100020  นาย  ปฏิภาณ แปนบ้าน 

   2. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 65317002 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   3. เทคโนโลยีดิจิทัล (WIL) 63317012 

- ไม่มีผู้สมัคร  

   4. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 65317015 

- ไม่มีผู้สมัคร  
 

กำหนดการและแนวปฏิบัติ 
 

1. วัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขัน  
1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกำหนดการสอบ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สถานที่สอบ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏมหาสารคาม โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบด้วย  
1.2 ศึกษาเอกสารแนบท้ายประกาศเพ่ือเข้ารับการสอบ การเข้ากลุ่มไลน์ (Group Line) สําหรับการสื่อสาร 

การส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) การเข้าสัมภาษณ์แบบออนไซต์ หรือผ่านระบบออนไลน์ ตามเอกสารแนบท้าย
คณะสาขาวิชาที่สมัครเรียน  
 

2. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โดยตรวจสอบผลการ

คัดเลือกผ่านเว็บไซต์ https://e-admission.rmu.ac.th ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 และ เว็บไซต์สํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน https://i-servicesmartreg.rmu.ac.th  
 

3. ผู้ผ่านการคัดเลือกชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พิมพ์ใบยืนยันการเข้าศึกษาในเว็บไซต์ https://e-admission.rmu.ac.th นำไปชำระเงิน 

ผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในใบยืนยันการเข้าศึกษา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 - 27 พฤศจิกายน 2565  
 

4. การรายงานตัว  
นักศึกษาใหม่ ทุกสาขาวิชาเข้ารายงานตัว ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 9 ธันวาคม 2565  

 



5. การนำส่งเอกสารและข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่  
นักศึกษาใหม่ นำส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 - 18 พฤษภาคม 2566  

 

6. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 2 มิถุนายน 

2566  
 

7. เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2566  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะเปิดการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 / 2566 ตั้งแตวั่นที่ 12 มิถุนายน 2566 

เป็นต้นไป  
 
 

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 
 

 
(นางสาวนิศารัตน์ โชติเชย) 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา เคมี (65312001)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา ชีววิทยา (65312002)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์วีรนุช วอนเก่าน้อย

โทร (095) 419-4235

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g/Iah_u_yWbM

    เวลา 09:00 - 12:00 น. ห้อง 390409-390410 อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 65312002 เลขที่นั่งสอบ 6630100011 - 6630100011)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g/Iah_u_yWbM


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา ฟิสิกส์ (65312003)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (61312004)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อ.เอกวิทย์ ลำพาย

โทร (083) 727-7231

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g/1bLdNyJb-a

ไม่พบห้อง/ช่วงเวลาการจัดสอบ

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g/1bLdNyJb-a


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (65312005)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (64312010)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา สถิติศาสตร์ประยุกต์ (61312013)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์ ดร.ปรมาภรณ์ แสงภารา

โทร (098) 249-8478

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/FzKl0HWLm1

    เวลา 09:00 - 09:30 น. ห้อง 390413-390414 อาคาร 39 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 61312013 เลขที่นั่งสอบ 6630100031 - 6630100031)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/FzKl0HWLm1


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ (WIL) (63312061)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ (WIL) (63312062)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน (65312014)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์ ดร.กิจปพน ศรีธานี

โทร (091) 021-7117

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g/MOL4bej1Y_

    เวลา 08:30 - 12:00 น. ห้อง สาธา 2 ชัน 1 (ตึกเขียว) อาคาร 23 (สาขาสาธารณสุขชุมชน)

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 65312014 เลขที่นั่งสอบ 6630100049 - 6630100049)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g/MOL4bej1Y_


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) (63312064)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) (63312063)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง
     สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (61482050)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า (61312130)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา การจัดการงานช่างและผังเมือง (61312132)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต (61312133)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
     สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า (61332130)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
     สาขาวิชา การจัดการงานช่างและผังเมือง (61332132)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
     สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต (61332133)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) (63312101)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (61312107)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
ภัทราวัลย์ คำปลิว

โทร (062) 351-4945

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/89xftGc52g

    เวลา 09:00 - 10:00 น. ห้อง 37-EN5007 อาคาร 37 อาคารศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ท้องถิ่น

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 61312107 เลขที่นั่งสอบ 6630100028 - 6630100028)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/89xftGc52g


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) (61312109)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
ดร.มลฤดี บุญยะศรี

โทร (083) 290-5055

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/j74JPO_Skm

ไม่พบห้อง/ช่วงเวลาการจัดสอบ

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/j74JPO_Skm


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) (61312111)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
     สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) (63332101)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
     สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) (61332109)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
     สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) (61332111)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า
     สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (61332107)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (61313002)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์ ดร. เกตน์สิรี เทียนประเสริฐ

โทร (095) 236-5945

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g/-BnhbSmFlb

    เวลา 14:00 - 15:00 น. ห้อง 360302 อาคาร 36 อาคารศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 61313002 เลขที่นั่งสอบ 6630100010 - 6630100033)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g/-BnhbSmFlb


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา นาฎศิลป์และการละคร (61313005)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อนุชิต สีโมรส

โทร (093) 070-8735

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g/qcfsQ4z0NW

    เวลา 08.30 - 12.00 น. ห้อง 360209 อาคาร 36 อาคารศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 61313005 เลขที่นั่งสอบ 6630100006 - 6630100034)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g/qcfsQ4z0NW


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) (61313026)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์ ดร.ปริยัติ นามสง่า

โทร (098) 585-7809

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

ไม่พบห้อง/ช่วงเวลาการจัดสอบ

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) (61313015)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์ ดร.ปริยัติ นามสง่า

โทร (098) 585-7809

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g/zoLtMc1Opf

ไม่พบห้อง/ช่วงเวลาการจัดสอบ

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g/zoLtMc1Opf


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (61313014)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา ภาษาไทย (65313001)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อ.วินัย แสงกล้า

โทร (081) 669-9409

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g/JG-WWxkrOA

    เวลา 09.00 - 10.00 น. ห้อง 360403 อาคาร 36 อาคารศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 65313001 เลขที่นั่งสอบ 6630100021 - 6630100046)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g/JG-WWxkrOA


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา ภาษาจีน (61313007)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อ.ณิชาภา ยศุตมธาดา

โทร (084) 229-2659

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/bQ8MVoL5JH

    เวลา 11.00 น. - 11.30 น. น. ห้อง ศูนย์ภาษาจีน ชั้น 5 อาคาร 36 อาคารศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 61313007 เลขที่นั่งสอบ 6630100005 - 6630100005)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/bQ8MVoL5JH


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

(65313045)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) (65313046)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
นางสาวผุสดี กิจบุญ

โทร (089) 744-2130

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

ไม่พบห้อง/ช่วงเวลาการจัดสอบ

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม (62313041)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (64313011)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) (66313047)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงประยุกต์ศิลป์) (66313048)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาการจัดการ
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา การตลาด (65314012)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
ณิชาภา พิมลศิริ

โทร (065) 497-6261

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF

    เวลา 08:30 - 16:30 น. ห้อง 340102 อาคาร 34 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี(อาคาร 34

คณะวิทยาการจัดการ)

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 65314012 เลขที่นั่งสอบ 6630100009 - 6630100051)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาการจัดการ
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (61314013)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
วิชา เลี่ยมสกุล

โทร (064) 794-9155

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF

ไม่พบห้อง/ช่วงเวลาการจัดสอบ

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาการจัดการ
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา การจัดการ (61314017)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
พรวดี รักษาศรี

โทร (096) 395-6274

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF

    เวลา 08:30 - 16:30 น. ห้อง 340102 อาคาร 34 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี(อาคาร 34

คณะวิทยาการจัดการ)

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 61314017 เลขที่นั่งสอบ 6630100025 - 6630100025)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาการจัดการ
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว (62314019)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
ชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์

โทร (094) 526-6688

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF

ไม่พบห้อง/ช่วงเวลาการจัดสอบ

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาการจัดการ
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา) (WIL) (63314041)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -











เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาการจัดการ
     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา การบัญชี (64314020)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์

โทร (083) 593-5544

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF

ไม่พบห้อง/ช่วงเวลาการจัดสอบ

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาการจัดการ
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ (61314040)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
กุลริศา คำสิงห์

โทร (089) 488-6493

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF

ไม่พบห้อง/ช่วงเวลาการจัดสอบ

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาการจัดการ
     หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) (65314034)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
ปิญาภรณ์ พงศ์ศาสตร์

โทร (086) 223-9793

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF

ไม่พบห้อง/ช่วงเวลาการจัดสอบ

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะวิทยาการจัดการ
     หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) (65314035)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
ปิญาภรณ์ พงศ์ศาสตร์

โทร (086) 223-9793

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF

ไม่พบห้อง/ช่วงเวลาการจัดสอบ

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/kGMlevxbpF


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (65315001)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์ ดร.พุทธชาติ อิ่มใจ

โทร (099) 462-2442

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/TPapo_eO0E

    เวลา 11:30 - 12:00 น. ห้อง 350206 อาคาร 35 อาคารเรียนและปฎิบัติการ 9 ชั้น

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 65315001 เลขที่นั่งสอบ 6630100007 - 6630100007)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/TPapo_eO0E


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร (65315003)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา สัตวศาสตร์ (65315005)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์กรุง วิลาชัย

โทร (081) 546-1537

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/TPapo_eO0E

    เวลา 11:00 - 12:00 น. ห้อง 350205 อาคาร 35 อาคารเรียนและปฎิบัติการ 9 ชั้น

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 65315005 เลขที่นั่งสอบ 6630100003 - 6630100037)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/TPapo_eO0E


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร (65315006)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา บริหารธุรกิจเกษตร (65315007)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL) (63315017)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ (65315018)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
นางสาวสุเนตร ขันมา

โทร (063) 767-8448

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/TPapo_eO0E

    เวลา 10:30 - 12:00 น. ห้อง 350504 อาคาร 35 อาคารเรียนและปฎิบัติการ 9 ชั้น

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 65315018 เลขที่นั่งสอบ 6630100043 - 6630100043)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/TPapo_eO0E


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะนิติศาสตร์
     หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา นิติศาสตร์ (63316101)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์จักรพงศ์ ลิ้มสุวรรณ

โทร (085) 551-8515

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g2/n7yKnxHQ5yx8_PinYUy_cpEeZcqkEZ58qO_Kxg?utm_source=invitati

on&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

    เวลา 09:00 - 12:00 น. ห้อง 330304 อาคาร 33 คณะนิติศาสตร์

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 63316101 เลขที่นั่งสอบ 6630100012 - 6630100048)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g2/n7yKnxHQ5yx8_PinYUy_cpEeZcqkEZ58qO_Kxg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
https://line.me/ti/g2/n7yKnxHQ5yx8_PinYUy_cpEeZcqkEZ58qO_Kxg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (64316209)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
นายพิชิต เปลี่ยนขำ

โทร (084) 877-9677

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://drive.google.com/drive/folders/1Uephvlpq1dnYFmYiuIuil0pGG1kQy1Y5

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/k4eaZxLOyQ

    เวลา 11.30 - 12.00 น. ห้อง 151506 อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 64316209 เลขที่นั่งสอบ 6630100045 - 6630100045)

https://drive.google.com/drive/folders/1Uephvlpq1dnYFmYiuIuil0pGG1kQy1Y5
https://line.me/R/ti/g/k4eaZxLOyQ


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) (63316211)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์ธัณฏิกานต์ คำวิเศษธนธรณ์

โทร (092) 565-6617

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/R/ti/g/jGJWbpzQgO

    เวลา 09:00 - 12:00 น. ห้อง 150906 อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 63316211 เลขที่นั่งสอบ 6630100013 - 6630100042)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/R/ti/g/jGJWbpzQgO


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
     หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา รัฐศาสตร์ (65316207)

ประเภทวิธีการสอบ ลักษณะการสอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ออนไซต์ (Onsite) สอบสัมภาษณ์
อาจารย์ปรียานุช วัฒนกูล

โทร (061) 131-1227

Link สำหรับส่ง Portfolio
https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio

Link ช่องทางการสื่อสาร (กลุ่ม line)
https://line.me/ti/g2/uvmJ01xiDxajcZiCwQHobpNULVK0L4-DVd_VsQ?utm_source=invitati

on&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

    เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้อง 151205 อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

    (ผู้สมัครรหัสสาขาวิชา 65316207 เลขที่นั่งสอบ 6630100004 - 6630100044)

https://e-admission.rmu.ac.th/myPortfolio
https://line.me/ti/g2/uvmJ01xiDxajcZiCwQHobpNULVK0L4-DVd_VsQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
https://line.me/ti/g2/uvmJ01xiDxajcZiCwQHobpNULVK0L4-DVd_VsQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default


เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (65317001)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (65317002)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัล (WIL) (63317012)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -



เอกสารแนบท้ายประกาศ
แนวทางการส่งแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าสอบ/สอบสัมภาษณ์ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
     สาขาวิชา การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล (65317015)

- ไม่มีข้อมูลการจัดสอบ -




