เอกสารแนบท้ายประกาศ
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร กลุม่ A Portfolio ความสามารถพิเศษด้านนักกีฬาและด้านผู้นํานักศึกษา
1.1 ต้องมีแฟ้มสะสมผลงานแสดงความสามารถพิเศษ ด้านนักกีฬา และ/หรือ ด้านผู้นาํ นักศึกษา
รูปแบบ แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio : ไม่จํากัดจํานวนหน้า และ วิธีการจัดทํา และ ต้องนํามา
แสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ในวันสอบสัมภาษณ์ (กรรมการจะคืน Portfolio หลังการสอบทันที)
1.2 กรณีสมัครคัดเลือก ด้านนักกีฬา ต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ พิ่มเติมดังนี้ (แสดงหลักฐานใน Portfolio)
1.2.1 เป็นตัวแทนทีมชาติ หรือ ตัวแทนเยาวชนทีมชาติ หรือ
1.2.2 เข้าร่วมแข่งขันการกีฬาแห่งชาติ หรือ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในระดับภาค
1.2.3 เข้าร่วมแข่งขันในระดับสโมสร หรือ ในระดับอื่นที่ปรากฏผลงานชัดเจน
1.3 กรณีสมัครคัดเลือก ด้านผูน้ าํ นักศึกษา ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้ (แสดงหลักฐานใน Portfolio)
1.3.1 เคยทําหน้าที่ประธานนักเรียน/นักศึกษา และมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือ
1.3.2 เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นํา หรือ กรรมการบริหารองค์กรนักศึกษา หรือ กรรมการสโมสร
นักศึกษา โดยต้องปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปีการศึกษา
1.4 ต้องเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ที่ กําลังศึกษา ในระดับวุฒิการศึกษา ดังต่อไปนี้
1.4.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. : ต้องกําลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในแผนการเรียน ตามประกาศคุณวุฒิสําหรับผู้สมัคร
(หน้า 17 – 23) และคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) จาก 4 ภาคเรียน หรือ 5 ภาคเรียน
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
1.4.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี :
1.4.2.1 ต้องกําลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน
แผนการเรียน ตามประกาศคุณวุฒิสําหรับผูส้ มัคร (หน้า 17 – 23) และคิดคะแนนเฉลีย่ สะสม
(GPA) จาก 4 ภาคเรียน หรือ 5 ภาคเรียน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) หรือ
1.4.2.2 ต้องกําลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในแผนการเรียน
ตามประกาศคุณวุฒิสําหรับผูส้ มัคร หน้า 17 และคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) จาก 2 ภาค
เรียน หรือ 3 ภาคเรียน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
และจะต้องสําเร็จการศึกษาในระดับวุฒิการศึกษาเดิมก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 1/2565
1.5 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตามที่กําหนด โดยแยกตามหลักสูตรที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อ
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ที่กําหนดแสดงตามประกาศจํานวนรับ กลุ่ม A หน้า 13 - 16
1.6 มีความประพฤติเรียบร้อย มารยาทดี และไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรม
1.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.8 ผู้สมัครกลุ่มนักกีฬาและผู้นํานักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแล้ว
ต้องเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัย หรือ เข้าร่วมกิจกรรมตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ทางไปรษณีย์ รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565
สาหรับผูส้ มัคร กลุ่ม B Portfolio ความสามารถพิเศษทัว่ ไป เท่านัน้
1. ประวัติผสู้ มัคร(กรุณากรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจง)
ชื่อ - สกุล ผูส้ มัคร ภาษาไทย ( นาย , นาง, นางสาว ) .................................................................................................................................................................................
ชื่อ - สกุล ผูส้ มัคร ภาษาอังกฤษ ( Mr. , Mrs., Miss ) .................................................................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน
เกิดวันที่ ……........ เดือน ....................................... พ.ศ. .................. อำยุ ................ ปี
ทีอ่ ยู่ทตี่ ิดต่อได้ และให้จัดส่งใบยืนยันการสมัคร
 บ้ำน  หอพัก(ชื่อหอพัก) ..................................................
เลขที่ ............................ หมู่ที่ ............. ซอย ........................................................... ถนน .....................................................................................................................
ตำบล ....................................................................... อำเภอ………............................................................. จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย.์ ......................
โทรศัพท์ Œ......................................................…•.......................................................…
2. ขนาดเสื้อกิจกรรม(เสื้อโปโล)
(ทำเครื่องหมำย ได้เพียงข้อเดียวเท่ำนั้น )
 SS (ไหล่16 นิ้ว)  S (ไหล่17 นิ้ว)
 M (ไหล่18 นิ้ว)  L (ไหล่19 นิ้ว)
 XL (ไหล่20 นิ้ว)
 XXL (ไหล่21 นิ้ว) 3XXL (ไหล่22 นิ้ว)  5XL(ไหล่24 นิ้ว)  ไหล่มำกกว่ำ 5XL (28 นิ้ว)

3. คุณวุฒิการศึกษาปัจจุบัน
(ทำเครื่องหมำย  ได้เพียงข้อเดียวเท่ำนั้น ) (ต้องกาลังเรียนในวุฒิที่  )
 ม.3
 ม.6
 ปวช. แผนกวิชำ ...........................................................................................
 ปวส. แผนกวิชำ ...........................................................................................
 ปริญญำตรี หลักสูตร ...........................................................................................
สถำนศึกษำ .............................................................................................................
จังหวัด ......................................................
เกรดเฉลี่ยสะสม ...............................
4. มีความประสงค์จะสมัครสอบ (ทำเครื่องหมำย ในข้อมูลระดับได้เพียงข้อเดียวเท่ำนั้น )
ระดับ  ระดับ ปวช.
 ระดับ ปวส.
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับปริญญาโท
รหัสหลักสูตร
* หมายเหตุ : 1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อหลักสูตร.....................................................................................................................................................................
รหัสหลักสูตร, ชื่อหลักสูตร, คุณวุฒิคุณสมบัติของผู้สมัคร และรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม ดูได้ที่ entrance.rmutl.ac.th/Qc
มหำวิทยำลัยฯจะจัดส่ง ใบยืนยันกำรสมัคร(ที่แสดงเลขที่นั่งสอบ,ห้องสอบ) ให้หลังจำกได้รับเอกสำรอย่ำงน้อย 1-2 สัปดำห์ หรือเข้ำพิมพ์เองที่เมนู 4.3
กรรมกำรรับสมัครจะถือเอำตัวเลขรหัสหลักสูตรที่ผู้สมัครกรอกเป็นหลัก ในกรณีที่ผู้สมัครกรอกชื่อหลักสูตรไม่ถูกต้อง
กำรสมัครทำงไปรษณีย์สำหรับผู้สมัครกลุ่ม B Portfolio ควำมสำมำรถพิเศษทั่วไปเท่ำนั้น
กรณีต้องกำรสมัครกลุ่ม Portfolio ควำมสำมำรถพิเศษนักกีฬำและผู้นำนักศึกษำ ต้องสมัครด้วยวิธกี ำรสมัครออนไลน์ เท่ำนั้น
ตรวจสอบสถำณะกำรสมัครได้ที่ กลุ่มงำนรับนักศึกษำใหม่ โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234 ในวันและเวลำรำชกำร

คุณสมบัติ/คุณวุฒิการศึกษาไม่ถกู ต้อง สมัครผิดหลักสูตร หากมหาวิทยาลัยฯตรวจพบ ถือเป็นโมฆะและไม่คนื เงินค่าสมัครทุกกรณี
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบแล้ว และยืนยันว่ำข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติ, คุณวุฒิกำรศึกษำถูกต้อง ตำมประกำศของมหำวิทยำลัยฯ หำกมหำวิทยำลัยฯ ตรวจสอบภำยหลังพบว่ำ ข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติ
หรือคุณวุฒิกำรศึกษำ ไม่ถูกต้อง ข้ำพเจ้ำยินดีให้มหำวิทยำลัยฯ เพิกถอนกำรสมัครเป็นโมฆะ และ ข้ำพเจ้ำจะนำเอกสำรแสดงคุณสมบัติ Portfolio และคุณวุฒิกำรศึกษำมำแสดงในวันสอบสัมภำษณ์
ลงชื่อ ................................................................................................. ผู้สมัครสอบ

สาหรับกรรมการรับสมัคร

No……...…….………..…../R1/65

ผู้สมัครไม่สามารถสมัครได้ เนื่องจาก……….........…………..................................

" "

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/ตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่ งานรับนศ.ใหม่ มทร.ล้านนา โทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234 ในวันและเวลาทาการ
5. ข้อปฏิบัติ การส่ง ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ผ่านระบบส่งเอกสารของไปรษณีย์ไทย
 วันสุดท้ำยของกำรส่งใบสมัคร วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ถือตรำที่ประทับไปรษณีย์ตน้ ทำงเป็นสำคัญ)
 โดยต้องส่ง 1. ใบสมัครฉบับนี้ที่กรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน(เขียนด้วยตัวบรรจง) ***(ไม่รับธนาณัติแบบออนไลน์ และ ไม่รับเงินสด)***
2. ธนาณัติฉบับจริง สั่งจ่าย นส.สุปราณี ฟังเย็น ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202 จานวนเงิน 300 บาท เท่านัน้ (ให้เก็บธนำณัตฉิ บับสำเนำไว้ที่ท่ำน)
3. Portfolio (ดูระเบียบกำรจัดทำ Portfolio ได้ที่ entrance.rmutl.ac.th/Qc เมนูที่ 1)
ห้ามใส่ เงินสดมาในซอง
4. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้สมัคร และ สำเนำใบ รบ./ปพ1.
 บรรจุเอกสารทัง้ 4 รายการ ลงซองเอกสารแล้วจัดส่งมาตามทีอ่ ยู่ด้านล่าง

……......................................................……………………………………………………
ภายในวันที่ …..................................................................................................
หากพ้นกาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะสมัคร

ลงชื่อ........................................วันกรรมการ
ที่……….................……….........

" "

ขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถกู ต้อง แล้วส่งหลักฐานคืน

"

""

" ให้ตดั ส่วนนี้ตดิ หน้ำซอง

กรุณานาส่ง

"

"
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"

งานรับนักศึกษาใหม่ (รอบ1/2565)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตู้ปณ. 169 ปณ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

โทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234
"

""

"

ให้ตดั ส่วนนี้ตดิ หน้ำซอง

สำหรับผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐำน

ใบนำฝำกชำระเงิน (Bill Payment Pay-In Slip)
งานรับนักศึกษาใหม่ (เชียงใหม่ ส่วนกลาง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ลาปาง น่าน พิษณุโลก
โทร.053-921444 ต่อ 1234 หรือ 064 9617283

ให้  และเลือกชำระเงินสดที่เคำน์เตอร์ชำระเงินตำมที่ระบุไว้ เท่ำนั้น
กำหนดกำรชำระเงินค่ำสมัคร 4 – 5 ม.ค. 65
 1.
 2.

บมจ.ธนำคำรกรุงไทย (com. code 708173)
เคำน์เตอร์เซอร์วิส (บาร์โค้ดสาหรับเคาน์เตอร์เซอร์วิส)

zz^hl,y8igdH[w;h
โปรดเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมจำนวน 10 บำทจำกผู
้ชำระเงิน
และ ให้ผู้ชำระเงินกรอก Ref.1 และ Ref.2 ให้ครบถ้วนถูกต้อง

A

กรุณำแสดงบัตรประจำตัวประชำชนของผูส้ มัคร ขณะชำระเงินค่ำสมัคร
entrance.rmutl.ac.th/Qc
ค่ำสมัครสอบนักศึกษำใหม่ รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีกำรศึกษำ 2565
กลุ่ม B Portfolio ควำมสำมำรถพิเศษทั่วไป
สำขำธนำคำร/Branch…………………….. วันที/่ Date………....................................
* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และ ถูกต้อง ด้วยตัวบรรจง *

กรุณาอ่านข้อปฏิบัติก่อนการชาระเงิน

กรุณาอ่านข้อปฏิบัติก่อนชาระเงิน



ชื่อผู้สมัคร/Name………………………………...นำมสกุล/Last Name.................................................
เลขประจำตัวประชำชนผูส้ มัคร/Customer No.1 (Ref.1)

** หำกชำระเงินค่ำสมัครก่อนหรือหลังกำหนดที่ระบุในข้อปฏิบัติ
Reference No.2 (Ref.2) สำหรับ
ถือว่ำทำผิดข้อปฏิบัติ มหำวิทยำลัยฯ จะไม่รับผิดชอบเงินที่ชำระไปแล้วทุกกรณี
*** ผู้สมัครต้องนำใบนำฝำกนี้ไปชำระเงินสดที่เคำน์เตอร์รับชำระเงินสด ข้ำงต้น ตำมระยะเวลำที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติเท่ำนั้น ไม่รับชำระเงินผ่ำนระบบออนไลน์ และ ATM ***

กรุณาอ่านข้อปฏิบัติก่อนชาระเงิน

จำนวนเงินตัวเลข/Amount บาท/Baht จำนวนเงินเป็นตัวอักษร/Amount in Words
300.สำมร้อยบำทถ้วน
สำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร
*** ห้ำมแก้ไขจำนวนเงิน***

ชื่อผู้นำฝำก/Deposit by …………………………………… โทรศัพท์/Telephone………………..……………

ข้อปฏิบัติ (ผู้ที่ชำระเงินค้ำสมัครแล้ว มหำวิทยำลัยฯถือว่ำท่ำนได้เข้ำใจและยอมรับในข้อปฏิบัติแล้วทุกกรณี)

ผู้รับเงิน/ผู้รับมอบอานาจ…………………..

1.กรุณานาใบนาฝากนี้ไป ชาระเงินสดที่เคาน์เตอร์รับชาระเงินสด ข้างต้น ได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 5 ม.ค. 65 เท่ำนั้น
2.หลังจากชาระเงินแล้ว 1 วันทาการ จึงจะสามารถเริ่มเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ที่ entrance.rmutl.ac.th/Qc เมนู 3.2 ได้
3.วันสุดท้ายของการกรอกใบสมัครออนไลน์คือ วันที่ 7 ม.ค. 65 เวลำ 16.00 น. พ้นกำหนดนี้ถือว่ำสละสิทธิ์กำรสมัคร และมหำวิทยำลัยฯจะไม่คืนเงินทีช่ ำระไปแล้วทุกกรณี
4.เมื่อกดปุ่มยืนยันการกรอกใบสมัครแล้วจะได้เลขที่นั่งสอบทันทีหากไม่ได้แสดงว่าการสมัครยังไม่สมบูรณ์ และต้องพิมพ์ใบแสดงรายละเอียดการสมัครสอบไว้เป็นหลักฐาน
5.หากชาระเงินแล้วเข้ากรอกใบสมัครไม่ได้ หรือ เข้ากรอกแล้วไม่ได้เลขที่นั่งสอบต้องแจ้งงานรับนักศึกษาใหม่ โทร 053 921444 ต่อ 1234 ก่อนวันที่ 7 ม.ค. 65 เวลา 16.00 น.


งานรับนักศึกษาใหม่ (เชียงใหม่ ส่วนกลาง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ลาปาง น่าน พิษณุโลก
โทร.053-921444 ต่อ 1234 หรือ 064 9617283
ให้  และเลือกชำระเงินสดที่เคำน์เตอร์ชำระเงินตำมที่ระบุไว้ เท่ำนั้น
กำหนดกำรชำระเงินค่ำสมัคร 4 – 5 ม.ค. 65
 1.
บมจ.ธนำคำรกรุงไทย (com. code 708173)
เคำน์เตอร์เซอร์วิส (บาร์โค้ดสาหรับเคาน์เตอร์เซอร์วิส)

A

กรุณำแสดงบัตรประจำตัวประชำชนของผูส้ มัคร ขณะชำระเงินค่ำสมัคร
entrance.rmutl.ac.th/Qc
ค่ำสมัครสอบนักศึกษำใหม่ รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีกำรศึกษำ 2565
กลุ่ม B Portfolio ควำมสำมำรถพิเศษทั่วไป
สำขำธนำคำร/Branch…………………….. วันที/่ Date………....................................
* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และ ถูกต้อง ด้วยตัวบรรจง *

ชื่อผู้สมัคร/Name………………………………...นำมสกุล/Last Name.................................................
เลขประจำตัวประชำชนผูส้ มัคร/Customer No (Ref.1)

** หำกชำระเงินค่ำสมัครก่อนหรือหลังกำหนดที่ระบุในข้อปฏิบัติ
Reference No.2 (Ref.2) สำหรับ
ถือว่ำทำผิดข้อปฏิบัติ มหำวิทยำลัยฯ จะไม่รับผิดชอบเงินที่ชำระไปแล้วทุกกรณี
*** ผู้สมัครต้องนำใบนำฝำกนี้ไปชำระเงินสดที่เคำน์เตอร์รับชำระเงินสด ข้ำงต้น ตำมระยะเวลำที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติเท่ำนั้น ไม่รับชำระเงินผ่ำนระบบออนไลน์ และ ATM ***

รำยกำร
ค่ำสมัครสอบ

จำนวนเงินตัวเลข/Amount บำท/Baht จำนวนเงินเป็นตัวอักษร/Amount in Words
จำนวนเงิน300.ตัวเลข/Amount
สำมร้อยบำทถ้วน
สำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร
*** ห้ำมแก้ไขจำนวนเงิน***

ชื่อผู้นำฝำก/Deposit by …………………………………… โทรศัพท์/Telephone………………..……………

ผู้รับเงิน/ผู้รับมอบอำนำจ…………………..

กรุณาอ่านข้อปฏิบัติก่อนการชาระเงิน

กรุณาอ่านข้อปฏิบัติก่อนชาระเงิน

 2.

สำหรับธนำคำร

โปรดเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมจำนวน 10 บำทจำกผู้ชำระเงิน
และ ให้ผู้ชำระเงินกรอก Ref.1 และ Ref.2 ให้ครบถ้วนถูกต้อง

กรุณาอ่านข้อปฏิบัติก่อนการชาระเงิน

กรุณาอ่านข้อปฏิบัติก่อนชาระเงิน

ใบนาฝากชาระเงิน (Bill Payment Pay-In Slip)

กรุณาอ่านข้อปฏิบัติก่อนการชาระเงิน

รายการ
ค่าสมัครสอบ

สำหรับผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐำน

ใบนำฝำกชำระเงิน (Bill Payment Pay-In Slip)
งานรับนักศึกษาใหม่ (เชียงใหม่ ส่วนกลาง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ลาปาง น่าน พิษณุโลก
โทร.053-921444 ต่อ 1234 หรือ 064 9617283

ให้  และเลือกชำระเงินสดที่เคำน์เตอร์ชำระเงินตำมที่ระบุไว้ เท่ำนั้น
กำหนดกำรชำระเงินค่ำสมัคร 1 – 31 ธ.ค. 64
 1.
 2.

บมจ.ธนำคำรกรุงไทย (com. code 708173)
เคำน์เตอร์เซอร์วิส (บาร์โค้ดสาหรับเคาน์เตอร์เซอร์วิส)

zz^hl,y8igdH[w;h
โปรดเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมจำนวน 10 บำทจำกผู
้ชำระเงิน
และ ให้ผู้ชำระเงินกรอก Ref.1 และ Ref.2 ให้ครบถ้วนถูกต้อง

B

กรุณาแสดงบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร ขณะชาระเงินค่าสมัคร
entrance.rmutl.ac.th/Qc
ค่ำสมัครสอบนักศึกษำใหม่ รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีกำรศึกษำ 2565
กลุ่ม B Portfolio ควำมสำมำรถพิเศษทั่วไป
สำขำธนำคำร/Branch…………………….. วันที/่ Date………....................................
* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และ ถูกต้อง ด้วยตัวบรรจง *

กรุณาอ่านข้อปฏิบัติก่อนการชาระเงิน

กรุณาอ่านข้อปฏิบัติก่อนชาระเงิน



ชื่อผู้สมัคร/Name………………………………...นำมสกุล/Last Name.................................................
เลขประจำตัวประชำชนผูส้ มัคร/Customer No.1 (Ref.1)

** หำกชำระเงินค่ำสมัครก่อนหรือหลังกำหนดที่ระบุในข้อปฏิบัติ
Reference No.2 (Ref.2) สำหรับ
ถือว่ำทำผิดข้อปฏิบัติ มหำวิทยำลัยฯ จะไม่รับผิดชอบเงินที่ชำระไปแล้วทุกกรณี
*** ผู้สมัครต้องนำใบนำฝำกนี้ไปชำระเงินสดที่เคำน์เตอร์รับชำระเงินสด ข้ำงต้น ตำมระยะเวลำที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติเท่ำนั้น ไม่รับชำระเงินผ่ำนระบบออนไลน์ และ ATM ***

กรุณาอ่านข้อปฏิบัติก่อนชาระเงิน

จำนวนเงินตัวเลข/Amount บาท/Baht จำนวนเงินเป็นตัวอักษร/Amount in Words
300.สำมร้อยบำทถ้วน
สำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร
*** ห้ำมแก้ไขจำนวนเงิน***

ชื่อผู้นำฝำก/Deposit by …………………………………… โทรศัพท์/Telephone………………..……………

ข้อปฏิบัติ (ผู้ที่ชำระเงินค้ำสมัครแล้ว มหำวิทยำลัยฯถือว่ำท่ำนได้เข้ำใจและยอมรับในข้อปฏิบัติแล้วทุกกรณี)

ผู้รับเงิน/ผู้รับมอบอานาจ…………………..

1.กรุณานาใบนาฝากนี้ไป ชาระเงินสดที่เคาน์เตอร์รับชาระเงินสด ข้างต้น ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธ.ค. 64 เท่ำนั้น
2.หลังจากชาระเงินแล้ว 1 - 2 วันทาการ จึงจะสามารถเริ่มเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ที่ entrance.rmutl.ac.th/Qc เมนู 5.2 ได้
3.วันสุดท้ายของการกรอกใบสมัครออนไลน์คือ วันที่ 3 ม.ค. 65 เวลำ 16.00 น. พ้นกำหนดนี้ถือว่ำสละสิทธิ์กำรสมัคร และมหำวิทยำลัยฯจะไม่คืนเงินทีช่ ำระไปแล้วทุกกรณี
4.เมื่อกดปุ่มยืนยันการกรอกใบสมัครแล้วจะได้เลขที่นั่งสอบทันทีหากไม่ได้แสดงว่าการสมัครยังไม่สมบูรณ์ และต้องพิมพ์ใบแสดงรายละเอียดการสมัครสอบไว้เป็นหลักฐาน
5.หากชาระเงินแล้วเข้ากรอกใบสมัครไม่ได้ หรือ เข้ากรอกแล้วไม่ได้เลขที่นั่งสอบต้องแจ้งงานรับนักศึกษาใหม่ โทร 053 921444 ต่อ 1234 ก่อนวันที่ 3 ม.ค. 65 เวลา 16.00 น.


งานรับนักศึกษาใหม่ (เชียงใหม่ ส่วนกลาง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ลาปาง น่าน พิษณุโลก
โทร.053-921444 ต่อ 1234 หรือ 064 9617283
ให้  และเลือกชำระเงินสดที่เคำน์เตอร์ชำระเงินตำมที่ระบุไว้ เท่ำนั้น
กำหนดกำรชำระเงินค่ำสมัคร 1 – 31 ธ.ค. 64
 1.
บมจ.ธนำคำรกรุงไทย (com. code 708173)
เคำน์เตอร์เซอร์วิส (บาร์โค้ดสาหรับเคาน์เตอร์เซอร์วิส)

B

กรุณาแสดงบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร ขณะชาระเงินค่าสมัคร
entrance.rmutl.ac.th/Qc
ค่ำสมัครสอบนักศึกษำใหม่ รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีกำรศึกษำ 2565
กลุ่ม B Portfolio ควำมสำมำรถพิเศษทั่วไป
สำขำธนำคำร/Branch…………………….. วันที/่ Date………....................................
* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และ ถูกต้อง ด้วยตัวบรรจง *
ชื่อผู้สมัคร/Name………………………………...นำมสกุล/Last Name.................................................
เลขประจำตัวประชำชนผูส้ มัคร/Customer No (Ref.1)

** หำกชำระเงินค่ำสมัครก่อนหรือหลังกำหนดที่ระบุในข้อปฏิบัติ
Reference No.2 (Ref.2) สำหรับ
ถือว่ำทำผิดข้อปฏิบัติ มหำวิทยำลัยฯ จะไม่รับผิดชอบเงินที่ชำระไปแล้วทุกกรณี
*** ผู้สมัครต้องนำใบนำฝำกนี้ไปชำระเงินสดที่เคำน์เตอร์รับชำระเงินสด ข้ำงต้น ตำมระยะเวลำที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติเท่ำนั้น ไม่รับชำระเงินผ่ำนระบบออนไลน์ และ ATM ***

รำยกำร
ค่ำสมัครสอบ

จำนวนเงินตัวเลข/Amount บำท/Baht จำนวนเงินเป็นตัวอักษร/Amount in Words
จำนวนเงิน300.ตัวเลข/Amount
สำมร้อยบำทถ้วน
สำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร
*** ห้ำมแก้ไขจำนวนเงิน***

ชื่อผู้นำฝำก/Deposit by …………………………………… โทรศัพท์/Telephone………………..……………

ผู้รับเงิน/ผู้รับมอบอำนำจ…………………..

กรุณาอ่านข้อปฏิบัติก่อนการชาระเงิน

กรุณาอ่านข้อปฏิบัติก่อนชาระเงิน

 2.

สำหรับธนำคำร

โปรดเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมจำนวน 10 บำทจำกผู้ชำระเงิน
และ ให้ผู้ชำระเงินกรอก Ref.1 และ Ref.2 ให้ครบถ้วนถูกต้อง

กรุณาอ่านข้อปฏิบัติก่อนการชาระเงิน

กรุณาอ่านข้อปฏิบัติก่อนชาระเงิน

ใบนาฝากชาระเงิน (Bill Payment Pay-In Slip)

กรุณาอ่านข้อปฏิบัติก่อนการชาระเงิน

รายการ
ค่าสมัครสอบ

กำหนดกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
ปีกำรศึกษำ 2565
1

รำยกำร
ช่องทำงกำรสมัครและกำรชำระเงินค่ำสมัคร
1.1 กลุ่ม A Portfolio ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำและผู้นำนักศึกษำ
ด้ำนนักกีฬำ คือ เป็นนักกีฬาเข้าแข่งขัน ระดับจังหวัดขึ้นไป เป็นต้น
ด้ำนผู้นำนักศึกษำ คือ เป็นประธานนักเรียน , เป็นกรรมการองค์กรนักศึกษา เป็นต้น
เลือกวิธีกำรสมัครได้ 1 วิธดี ังนี้
1.1.1 สมัครออนไลน์ (ชำระเงินค่ำสมัครผ่ำนเคำน์เตอร์ชำระเงินตำมที่ระบุ)
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่ำสมัครที่ entrance.rmutl.ac.th/Qc เมนูที่ 3.1
และนาแบบฟอร์มชาระเงินค่าสมัครดังกล่าว ไปชาระเงินที่เคาน์เตอร์ชาระเงิน
- ธนาคารกรุงไทย
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-11

- เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-11

2
3
4
5
6
7

4-5 มกราคม 2565

ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

หลังชาระเงินให้เข้ากรอกใบสมัครออนไลน์ ที่ entrance.rmutl.ac.th/Qc เมนูที่ 3.2
(ต้องชำระเงินค่ำสมัครมำแล้วอย่ำงน้อย 1 วัน จึงจะเข้ำไปกรอกใบสมัครออนไลน์ได้
และจะปิดรับกำรกรอกใบสมัครออนไลน์ วันที่ 7 มกรำคม 2565 เวลำ 16.00 น.
หำกพ้นกำหนดนี้ ถือว่ำสละสิทธิ์กำรสมัคร และไม่คืน เงินค่ำสมัครให้ทุกกรณี)
ไม่ต้องอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร
1.2 กลุ่ม B Portfolio ควำมสำมำรถพิเศษทั่วไป (ยกเว้นด้ำนกีฬำและผู้นำนักศึกษำ)
เลือกวิธีกำรสมัครได้ 2 วิธดี ังนี้ (เลือกตำมควำมสะดวกของผู้สมัครวิธีใดวิธหี นึ่ง)
1.2.1 สมัครผ่ำนไปรษณีย์ (ชำระเงินค่ำสมัครผ่ำนทำงไปรษณีย์รูปแบบธนำณัติ)
ดำวน์โหลดใบสมัครที่ entrance.rmutl.ac.th/Qc เมนูที่ 4.1
(และต้องแนบธนาณัติฉบับจริง, สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนมาพร้อมใบสมัครที่กรอกข้อมูล
ครบถ้วน) การอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร มหาวิทยาลัยจะดาเนินการให้
1.2.2 สมัครออนไลน์ (ชำระเงินค่ำสมัครผ่ำนเคำน์เตอร์ชำระเงินตำมที่ระบุ)
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่ำสมัครที่ entrance.rmutl.ac.th/Qc เมนูที่ 5.2
และนาแบบฟอร์มชาระเงินค่าสมัครดังกล่าว ไปชาระเงินที่เคาน์เตอร์ชาระเงิน
- ธนาคารกรุงไทย

วันที่/ เวลำ

1 – 31 ธันวาคม 2564
(*ถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสาคัญ)
1 - 31 ธันวาคม 2564
(วันเวลาที่สามารถชาระเงินได้ขึ้นอยู่กับวันเวลา
ที่ เคาน์เตอร์รับชาระเงินเปิดให้บริการตามจริง)

ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

หลังชาระเงินให้เข้ากรอกใบสมัครออนไลน์ที่ entrance.rmutl.ac.th/Qc เมนูที่ 5.3
(ต้องชำระเงินค่ำสมัครมำแล้วอย่ำงน้อย 2 วัน จึงจะเข้ำไปกรอกใบสมัครออนไลน์ได้
และจะปิดรับกำรกรอกใบสมัครออนไลน์ วันที่ 3 มกรำคม 2565 เวลำ 16.00 น.
หำกพ้นกำหนดนี้ ถือว่ำสละสิทธิ์กำรสมัคร และไม่คืน เงินค่ำสมัครให้ทุกกรณี)
อัพโหลดเอกสารประกอบการสมัครที่ entrance.rmutl.ac.th/Qc เมนูที่ 5.4
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบภำษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ
entrance.rmutl.ac.th/Qc เมนูที่ 6
สอบสัมภำษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ
ประกำศผลสอบสัมภำษณ์ ออนไลน์ entrance.rmutl.ac.th/Qc เมนูที่ 7
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ออนไลน์ ผ่ำนระบบ MYTCAS
เฉพาะผู้สมัครที่ใช้วุฒิ ม.6 ในการสมัคร (ดูในใบยืนยันการสมัคร)
ชำระเงินค่ำบำรุงกำรศึกษำ (ค่ำเทอม) ภำคเรียนที่ 1/2565
(พิมพ์ใบชำระเงินที่ entrance.rmutl.ac.th/Qc เมนูที่ 9)
กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมสำหรับนักศึกษำใหม่ เรียนปรับพื้นฐำน ปฐมนิเทศฯ รำยงำนตัว
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ และ กิจกรรมอื่นๆ

ก่อนวันที่ 3 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น.
15 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.
22 มกราคม 2565 รายงานตัวเวลา 09.00 น.
1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565
12 – 19 กุมภาพันธ์ 2565
ตามประกาศฯของแต่ละพื้นที่

งำนรับนักศึกษำใหม่ สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน(สวท.) โทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234

