สำหรับนักศึกษำใหม่ เชียงใหม่

ขั้นตอน

กิจกรรม

1

บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ Online

2

ซือ้ อุปกรณ์เครื่องแต่งกายนักศึกษา (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มี)

3

เรียนปรับพื้นฐาน และ กิจกรรมของ คณะ/วิทยาลัยฯ
3.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (วทส.)
3.1.1 ระดับปริญญาตรี
3.1.2 ระดับปวช. ทุกหลักสูตร
3.2 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ศก.) ทุกระดับทุกหลักสูตร
3.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.) ทุกระดับทุกหลักสูตร
3.4 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (บธ.) ทุกระดับทุกหลักสูตร

4

ดาวน์โหลดชุดรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ Online

9

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (วทส.)
5.1 พบกรรมการตรวจสอบวุฒกิ ารศึกษา
5.2 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ศก.)
6.1 พบกรรมการตรวจสอบวุฒกิ ารศึกษา
6.2 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.)
7.1 พบกรรมการตรวจสอบวุฒกิ ารศึกษา
7.2 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (บธ.)
8.1 พบกรรมการตรวจสอบวุฒกิ ารศึกษา
8.2 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
พบที่ปรึกษา / ลงทะเบียนออนไลน์ (ยกเว้นระดับ ปวช.)

10

มหกรรมรักน้องสร้างสรรค์ และ กิจกรรม NO S NO L

11
12

เปิดภาคการศึกษา 1/2562 และ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ตรวจสุขภาพ

5

6

7

8

กาหนดการสาหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ระดับปวส. ระดับปวช. ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
วันที่

เวลา

สถานที่

สำหรับนักศึกษำใหม่ เชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม

1. หากไม่ดาเนินการ ไม่รับรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่
22 พ.ค. - 7 มิ.ย. 62
Online 24 ชั่วโมง
www.entrance.rmutl.ac.th/cm
2. หลังจากกดปุ่มบันทึกให้พิมพ์ใบรายงานตัว(ใช้ในวันรายงานตัวฯ)
3. พิมพ์บัตรนศ.ชั่วคราวเพื่อใช้แสดงเมื่อติดต่อกับมหาวิทยาลัยฯ
เริ่มวันที่ 3 มิ.ย. 62 เป็นต้นไป
ค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกายนักศึกษา จานวนเงิน 540 บาท
09.00 - 16.00 น.
โรงอาหาร (ห้วยแก้ว)
เว้นวันหยุดราชการ
ยกเว้น ระดับปวช. ที่แจ้งกาหนดการให้นศ.ในวันสอบสัมภาษณ์แล้ว
แบ่งการเรียนปรับพื้นฐานตามสังกัดของ คณะ/วิทยาลัยฯ ท่านสามารถดูว่าหลักสูตรที่ท่านสอบผ่าน สังกัดอยู่ คณะ/วิทยาลัยฯ ได้ที่ www.entrance.rmutl.ac.th/cm
เรียนหลังเปิดภาคการศึกษา 1/62 โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จะเป็นผู้แจ้งกาหนดการให้นักศึกษาใหม่ทราบในภายหลังจากเปิดภาคการศึกษาแล้ว
เรียนวันที่ 27 - 30 พ.ค. 62 โดยให้ดาวน์โหลดกาหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ www.entrance.rmutl.ac.th/cm ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 62 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
เรียนวันที่ 9 - 10 มิ.ย. 62 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ณ โถงอาคาร15 มทร.ล้านนา เจ็ดยอด (เฉพาะหลักสูตร 301 และ 302 รายงานตัวที่ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ เจ็ดลิน)
เรียนวันที่ 21 พ.ค. - 7 มิ.ย. 62 โดยให้ดาวน์โหลดกาหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ http://engineering.rmutl.ac.th ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 62 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
เรียนระหว่างวันที่ 27 พ.ค. - 24 มิ.ย. 62 โดยให้ดาวน์โหลดกาหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ www.entrance.rmutl.ac.th/cm ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 62 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
จัดเตรียมและเรียงเอกสารตามที่แจ้งเพื่อใช้ในวันที่ พบกรรมการ
เริ่ม 22 พ.ค. 62 เป็นต้นไป
Online 24 ชั่วโมง
www.entrance.rmutl.ac.th/cm
ตรวจสอบวุฒิ และ รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
แต่งกายชุดนักศึกษา ถูกระเบียบของ มทร.ล้านนา เท่านั้น และ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 (ห้วยแก้ว) ต้องมีชุดรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
08.00 - 10.00 น.
8 มิ.ย. 62
โถงอาคารเรียนรวม (ห้วยแก้ว)
10.00 - 15.30 น.
และจัดเตรียมเอกสารตามที่แจ้ง
แต่งกายชุดนักศึกษา ถูกระเบียบของ มทร.ล้านนา เท่านั้น และ
อาคารสถาปัตยกรรม (ห้วยแก้ว)
08.00 - 10.00 น.
ต้องมีชุดรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
8 มิ.ย. 62
โถงอาคารเรียนรวม (ห้วยแก้ว)
10.00 - 15.30 น.
และจัดเตรียมเอกสารตามที่แจ้ง
แต่งกายชุดนักศึกษา ถูกระเบียบของ มทร.ล้านนา เท่านั้น และ
อาคารโยธา 4 (ห้วยแก้ว)
08.00 - 10.00 น.
ต้องมีชุดรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
8 มิ.ย. 62
โถงอาคารเรียนรวม (ห้วยแก้ว)
10.00 - 15.30 น.
และจัดเตรียมเอกสารตามที่แจ้ง
แต่งกายชุดนักศึกษา ถูกระเบียบของ มทร.ล้านนา เท่านั้น และ
โถงอาคารบริหารธุรกิจ 3 (ห้วยแก้ว) ต้องมีชุดรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
08.00 - 10.00 น.
9 มิ.ย. 62
โถงอาคารเรียนรวม (ห้วยแก้ว)
10.00 - 15.30 น.
และจัดเตรียมเอกสารตามที่แจ้ง
10 มิ.ย. 62
อาคารประจาหลักสูตร
รายงานตัวเวลา 09.00 น.
ลงทะเบียนออนไลน์ สาหรับ นศ.รหัส 62 วันที่ 10 - 11 มิ.ย. 62
ให้นศ.ใหม่เข้าร่วมกิจกรรมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์
11 - 16 มิ.ย. 62
รายงานตัวเวลา 09.00 น
สนามฟุตบอล มทร.ล้านนา (ห้วยแก้ว) ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัยฯกาหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ www.entrance.rmutl.ac.th/cm ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.62 เป็นต้นไป
17 มิ.ย. 62
ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่
รายงานตัวเวลา 06.00 น.
ต้องแสดงบัตรนศ.ชั่วคราวที่พิมพ์จากข้อ 1
22 - 23 มิ.ย. 62
อาคารศึกษาทั่วไป
8.00 น. เป็นต้นไป
ดูตารางตรวจสุขภาพได้ที่ อาคารศึกษาทั่วไป ได้ตั้งแต่ วันที่ 8 มิ.ย. 62

หมายเหตุ 1. กาหนดการเรียนปรับพื้นฐาน ในขั้นตอนที่ 3 กรณีที่มีการเรียนก่อนวันที่ 8 มิ.ย. 62 อนุโลมให้นักศึกษาใหม่แต่งชุดนักเรียนนักศึกษาที่ถูกระเบียบของสถานศึกษาเดิมได้ ยกเว้น ชุดพละ ชุดกีฬา
แต่กรณีที่มีการเรียนหลังวันที่ 8 มิ.ย. 62 นักศึกษาต้องแต่งชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น ( ดูระเบียบเครื่องแต่งกายที่ www.entrance.rmutl.ac.th/cm ) ยกเว้นมีประกาศเพิ่มเติมจาก คณะ/วิทยาลัยฯ ให้แต่กายในแบบอื่น
2. กาหนดการที่นศ.ต้องติดต่อมหาวิทยาลัยฯตั้งแต่ ขั้นตอนที่ 5 เป็นต้นไป ต้องแต่งชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น ( ดูระเบียบเครื่องแต่งกายที่ www.entrance.rmutl.ac.th/cm )
3. หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึง่ ถือว่า สละสิทธิ์ในการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังมิได้ และ มหาวิทยาลัยฯจะไม่คนื เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าใช้จ่ายใดๆที่ชาระไปแล้ว ทั้งสิ้น
4. กาหนดการตัดชุดนักศึกษาใหม่ของ ปวช. หรือ สูทของคณะบริหาร และ ชุดฝึกงาน แต่ละคณะ/วิทยาลัยฯ จะดาเนินการแจ้งนักศึกษา ภายหลัง
5. กาหนดการคุ้มครองอุบัตเิ หตุจะเริ่มตั้งแต่ วันเปิดภาคการศึกษา เป็นต้นไป
6. มหาวิทยาลัยฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกาหนดการต่างๆในเอกสารฉบับนี้ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงกาหนดการต่างๆ มหาวิทยาลัยฯจะแจ้งให้ทราบ ที่ www.entrance.rmutl.ac.th/cm

ผู้ประสานงาน
กลุ่มงานทะเบียน (ด้านสารสนเทศ)
โทร 053 921444 ต่อ 2250
สานักงานบริหารทรัพย์สนิ
โทร. 053 921444 ต่อ 1703
วทส. โทร. 053 266518 ต่อ 2012
วทส. โทร. 053 266518 ต่อ 2012
คณะ ศก. โทร. 053 921444 ต่อ 412701
คณะ วศ. โทร. 053 921444 ต่อ 2641
คณะ บธ. โทร. 053 921444 ต่อ 2600-3
งานรับนักศึกษาใหม่
โทร.053 921444 ต่อ 1234
วทส. โทร. 053 266518 ต่อ 2012
งานรับนักศึกษาใหม่ โทร.1232 , 1234
คณะ ศก. โทร. 053 921444 ต่อ 412701
งานรับนักศึกษาใหม่ โทร.1232 , 1234
คณะ วศ. โทร. 053 921444 ต่อ 2641
งานรับนักศึกษาใหม่ โทร.1232 , 1234
คณะ บธ. โทร. 053 921444 ต่อ 2600-3
งานรับนักศึกษาใหม่ โทร.1232 , 1234
อาจารย์ประจาหลักสูตร โทร. 053 921444
กองพัฒนานักศึกษา (กพน.)
โทร. 053 921444 ต่อ 1361 , 1406
กพน. โทร. 053 921444 ต่อ 1360
ประกาศโดย งานรับนักศึกษาใหม่
โทร. 053 921444 ต่อ1232 , 1234
ฉบับข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค. 62

