
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
             ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ทางไปรษณีย์ รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio  ปีการศึกษา 2564

1. ประวัติผู้สมัคร(กรุณากรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจง)

เลขประจ ำตัวประชำชน - - - -
เกิดวันท่ี ……........ เดือน ....................................... พ.ศ. .................. อำยุ ................ ปี 
ท่ีอยู่ท่ีจะให้จัดส่งใบยืนยันกำรสมัคร บ้ำน หอพัก(ช่ือหอพัก) ..................................................
เลขท่ี ............................  หมู่ท่ี .............  ซอย ...........................................................  ถนน .....................................................................................................................
ต ำบล .......................................................................  อ ำเภอ……….............................................................  จังหวัด..........................................  รหัสไปรษณีย์...............................

2. ขนาดเส้ือกิจกรรม(เส้ือโปโล) (ท ำเคร่ืองหมำย ได้เพียงข้อเดียวเท่ำน้ัน)
 SS (ไหล่16 น้ิว)  S (ไหล่17 น้ิว)  M (ไหล่18 น้ิว)  L (ไหล่19 น้ิว)  XL (ไหล่20 น้ิว)

 XXL (ไหล่21 น้ิว) 3XXL (ไหล่22 น้ิว)  5XL(ไหล่24 น้ิว)  ไหล่มำกกว่ำ 5XL (28 น้ิว)

3. คุณวุฒิการศึกษาเดิมท่ีใช้ในการสมัคร (ต้องก าลังเรียนในคุณวุฒิการศึกษาเดิมเท่าน้ัน) (ท ำเคร่ืองหมำย ได้เพียงข้อเดียวเท่ำน้ัน)
 ม.3 ม.6
 ปวช. แผนกวิชำ ...........................................................................................
 ปวส. แผนกวิชำ ...........................................................................................

สถำนศึกษำ .............................................................................................................จังหวัด ......................................................เกรดเฉล่ียสะสม ...............................
4. มีความประสงค์จะสมัครสอบ (ท ำเคร่ืองหมำย ในข้อมูลระดับได้เพียงข้อเดียวเท่ำน้ัน)

ระดับ ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับปริญญาตรี 

รหัสหลักสูตร  ช่ือหลักสูตร.....................................................................................................................................................................

* หมายเหตุ : 1. รหัสหลักสูตร, ช่ือหลักสูตร, คุณวุฒิคุณสมบัติของผู้สมัคร และรำยละเอียดกำรสมัครเพ่ิมเติม ดูได้ท่ี  www.entrance.rmutl.ac.th/Qc
2. มหำวิทยำลัยฯจะจัดส่ง ใบยืนยันกำรสมัคร(ท่ีแสดงเลขท่ีน่ังสอบ,ห้องสอบ) ให้หลังจำกได้รับเอกสำรอย่ำงน้อย 1-2 สัปดำห์
3. กรรมกำรรับสมัครจะถือเอำตัวเลขรหัสหลักสูตรท่ีผู้สมัครกรอกเป็นหลัก  ในกรณีท่ีผู้สมัครกรอกช่ือหลักสูตรไม่ถูกต้อง
4. กำรสมัครทำงไปรษณีย์ส ำหรับผู้สมัครกลุ่ม Portfolio ควำมสำมำรถพิเศษท่ัวไปเท่ำน้ัน 
5. กรณีต้องกำรสมัครกลุ่ม Portfolio ควำมสำมำรถพิเศษนักกีฬำและผู้น ำนักศึกษำ ต้องสมัครด้วยตนเองท่ีมหำวิทยำลัยฯ วันท่ี 12 ม.ค. 64 เท่ำน้ัน  
6. ตรวจสอบสถำณะกำรสมัครได้ท่ี กลุ่มงำนรับนักศึกษำใหม่ โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234 ในวันและเวลำรำชกำร

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบแล้ว และยืนยันว่ำข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติ, คุณวุฒิกำรศึกษำถูกต้อง ตำมประกำศของมหำวิทยำลัยฯ หำกมหำวิทยำลัยฯ ตรวจสอบภำยหลังพบว่ำ ข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติ 

หรือคุณวุฒิกำรศึกษำ ไม่ถูกต้อง ข้ำพเจ้ำยินดีให้มหำวิทยำลัยฯ เพิกถอนกำรสมัครเป็นโมฆะ และ ข้ำพเจ้ำจะน ำเอกสำรแสดงคุณสมบัติ Portfolio และคุณวุฒิกำรศึกษำมำแสดงในวันสอบสัมภำษณ์
 

ลงช่ือ ................................................................................................. ผู้สมัครสอบ

5. ข้อปฏิบัติ การส่ง ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ผ่านระบบส่งเอกสารของไปรษณีย์ไทย
วันสุดท้ำยของกำรส่งใบสมัคร วันท่ี 20 ธันวาคม 2563    (ถือตรำท่ีประทับไปรษณีย์ต้นทำงเป็นส ำคัญ)

โดยต้องส่ง 1. ใบสมัครฉบับน้ีท่ีกรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน(เขียนด้วยตัวบรรจง) ***(ไม่รับธนาณัติแบบออนไลน์ และ ไม่รับเงินสด)***
3.  ธนาณัติฉบับจริง ส่ังจ่าย นายจัตวา บุญตรง  ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202 จ านวนเงิน 300 บาท เท่าน้ัน
2.  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัคร (ให้เก็บธนำณัติฉบับส ำเนำไว้ท่ีท่ำน)

บรรจุเอกสารท้ัง 3 รายการ ลงซองเอกสารแล้วจัดส่งมาตามท่ีอยู่ด้านล่าง
" " " " ให้ตัดส่วนน้ีติดหน้ำซอง " " "

ส าหรับกรรมการรับสมัคร No……...…….………..…../R1/64 " กรุณาน าส่ง R1/64
ผู้สมัครไม่สามารถสมัครได้ เน่ืองจาก……….........………….............................................………"

……......................................................…………………………………………………………...............…

ขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งหลักฐานคืน

ภายในวันท่ี …...............................................................................................................................

หากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะสมัคร "

ลงช่ือ........................................ กรรมการวันท่ี……….................………........................ " โทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234

" ""
" ให้ตัดส่วนน้ีติดหน้ำซอง

 



ช่ือ - สกลุ ผูส้มคัร ( นาย , นาง, นางสาว )  ........................................................................................................................................................................................................

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตู้ปณ. 169 ปณ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม/ตรวจสอบสถานะการสมัครได้ท่ี งานรับนศ.ใหม่ มทร.ล้านนา โทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234 ในวันและเวลาท าการ







ส าหรับผู้สมัคร กลุ่ม B Portfolio ความสามารถพิเศษท่ัวไป เท่าน้ัน

 

คุณสมบัติ/คุณวุฒิการศึกษาไม่ถูกต้อง สมัครผิดหลักสูตร หากมหาวิทยาลัยฯตรวจพบ ถือเป็นโมฆะและไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี

งานรับนักศึกษาใหม่ (รอบ1/2564)

 

โทรศัพท์ Œ ......................................................…• .......................................................…



หา้มใส่เงินสดมาในซอง


