
 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ขั้นตอนการตัดชุดนักศึกษาส าหรับผู้มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ TCAS 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช. 

1. มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ ร้านไพบูลย์ ตลาดวโรรส (กาดหลวง) ด าเนินการตัดชุดนักศึกษา ระดับ 
ปวช. ทุกราย 

2. ช่องทางการติดต่อร้านไพบูลย์ ตลาดวโรรส (กาดหลวง) ดังนี้ 
2.1 ติดต่อที่ร้านโดยตรง ร้านไพบูลย์ ตลาดวโรรส (กาดหลวง) ร้านเปิดทุกวัน เวลา 08.00-17.00น.  
(ร้านอยู่ติดถนนใหญ่ตลาดต้นล าไย อยู่ใกล้ธนาคารธนชาต) 
2.2 เบอร์โทร 053-234111 , 081-7468490  
2.3 Line ชื่อ paibul ไพบูลย์ 
2.4 Line ID: @paibul    

3. กรณีประสงค์จะสั่งตัดชุดนักศึกษาด้วยวิธีการส่งใบจองชุด 
3.1 ให้ส่งใบจองชุด (เอกสารแนบท้ายเอกสารฉบับนี้) ให้ร้านภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 (ติดต่อ

วิธีการจัดส่งเอกสารกับทางร้านโดยตรงตามที่ระบุใน ช่องทางการติดต่อข้อ 2) 
3.2 ให้ช าระเงินค่าชุดนักศึกษาตามจ านวนรวมจากรายการใบสั่งจองภายในวันที่ 1 - 5 พ.ค. 63 (การ

ช าระเงินนี้เป็นการช าระเงินค่าชุดนักเรียนเท่านั้น ไม่รวมค่าเทอม 1/63 ที่มหาวิทยาลัย มี
ก าหนดการให้ช าระภายในวันที่ 29 เม.ย. – 3 พ.ค. 2563) 

3.3 ช าระผ่าน บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา บิ๊กซีเชียงใหม่ 
เลขที่บัญชี 786-0-12494-7  ชื่อ อริยาภรณ์ พงษ์ไพบูลย์ โทร 081-7468490 (บัญชีนี้ใช้ 
ส าหรับช าระค่าชุดนักเรียนเท่านั้น) เมื่อช าระเงินค่าชุดนักศึกษาแล้ว กรุณาถ่ายรูป หลักฐานแสดง
การช าระเงินแล้วส่งมาที่ Line ID:@paibul   หรือ Line ชื่อ paibul ไพบูลย์  หรือ ช าระเงินด้วย
ตนเองที่ร้าน 

4. กรณีประสงค์จะสั่งตัดชุดนักศึกษาโดยการไปที่ร้านโดยตรง (มีการวัดตัว) ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 5 พ.ค. 63 (กรุณาโทรนัดหมายวัน เวลา กับทางร้านก่อนเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว
เนื่องจากนักศึกษามีจ านวนมาก) 

5. การรับชุดนักศึกษา วันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2563 ณ อาคาร S1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (อ.ดอยสะเก็ด) หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้
ทราบอีกครั้ง ที่ entrance.rmutl.ac.th/cm 

6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร 082-7086800 (ในวันและเวลาราชการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบจองชุดนักศึกษาและเสื้อช็อปส าหรับลงฝึกฝีมือ และกางเกงพละ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) 

ชื่อ (ตัวบรรจง)..............................................................นามสกุล (ตัวบรรจง).…………………………………………….………… 
ชื่อเล่น.........................................หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้........................................................................ 
    

หลักสูตร    ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ    ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์   ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 

ล าดับที่ รายการ ขนาด (Size) ราคา (บาท) จ านวน 
(ตัว) 

รวม (บาท) 

1 เสื้อนักศึกษา ชาย - หญิง 38 250   
 40 260   
 42 270   
 44 280   
 46 290   
 48 300   
 50 310   
 52 330   
 54 350   

2 กระโปรง หญิง (ยาว*เอว) นิ้ว 
**ความยาวและเอว เป็นเลขคูเ่ท่านั้น** 
**ความยาว 26 น้ิว เพิ่ม 20 บาท** 

24*26 = 320 24*28 = 320   
 24*30 = 320 24*32 = 320   
 24*34 = 360 24*36 = 400   
 24*38 = 440 24*40 = 480   
 24*42 = 520 24*44 = 560   

3 กางเกงขายาว ชาย - หญิง 
**หญิงท่ีเรียน ปวช.เตรยีม
วิศวกรรมศาสตร์และ ปวช.เตรยีม
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ** 

26 = 350 28 = 350   
 30 = 380 32 = 380   
 34 = 420 36 = 460   
 38 = 500 40 = 540   
 42 = 580 44 = 620   
 46 = 660 48 = 700   

 
 
 

ล าดับที่ รายการ ขนาด ราคา (บาท) จ านวน 
(ตัว) 

รวม (บาท) 

4 เสื้อพละ ชาย - หญิง S 200   
 M 200   
 L 200   
 XL 200   



 
 

 
ผู้รับเงิน...................................................................   ลงวันที่..................................... ....................... 

 XXL 200   
5 กางเกงพละ ชาย - หญิง S 250   
 M 250   
 L 260   
 XL 260   
 XXL 280   
6 เสื้อช็อปส าหรับลงฝึกฝีมือ  

ชาย - หญิง 
**เฉพาะ ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
และ ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์** 
 

40 360   
 42 360   
 44 380   
 46 380   
 48 420   
 50 420   
7 โบว์หูกระต่าย หญิง  50   
8 กระดุมเสื้อ หญิง  40   
9 เข็มกลัดอก ชาย - หญิง  30   
10 ตุ้งติ้ง ชาย - หญิง  30   
11 เนคไท ชาย  75   
12 หัวเข็มขัดเงิน ชาย - หญิง 

**เฉพาะ ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
และ ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์** 

 40   

13 สายเข็มขัด ชาย - หญิง 
**เฉพาะ ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
และ ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์** 

 60   

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน  


