
 เอกสารแผ่นน้ีเป็นข้อปฏิบัติและก าหนดการ ส าหรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เท่าน้ัน

 ช าระเงินค่าเทอมแล้วต้องท าอะไรต่อ ???
   แจ้งนศ.ใหม่ ท่ีช าระเงินค่าเทอม 1/65 แล้ว ทุกราย ทุกรอบการสมัคร นักศึกษาใหม่ ทุกราย 
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนศ.ใหม่ เช่น เรียนปรับพ้ืนฐาน/อบรมจริยธรรม/รอกประวัตินักศึกษาใหม่/
รายงานตัวข้ึนทะเบียนนศ.ใหม่/ถ่ายรูปท าบัตรนักศึกษา/ปฐมนิเทศ/พบท่ีปรึกษา และกิจกรรมส าคัญอ่ืนๆ 
ก่อนท่ีจะเปิดภาคการศึกษา 1/2565
   โดยนักศึกษาใหม่ของ พ่ืนท่ีจัดการเรียนการสอนของ เชียงใหม่
   ให้รอวันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จะแจ้งก าหนดการท่ี entrance.rmutl.ac.th/cm
    ดังน้ันนักศึกษาใหม่ทุกคนต้องมีความพร้อม หากมหาวิทยาลัยฯ อาจจะ จัดกิจกรรมดังกล่าวต้ังแต่วันท่ี 11 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

    และ ด้วยสถานะการณ์ covid-19 ก าหนดการของกิจกรรมบางอย่างอาจมีการเปล่ียนแปลง ให้นักศึกษาใหม่ติดตามอย่างใกล้ชิด

 หากผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ ไม่ปฏิบัติตามประกาศข้างต้น ข้อใดข้อหน่ึงถือว่าสละสิทธ์ิการเป็นนักศึกษา
    และจะเรียกร้องสิทธ์ิใดๆในภายหลังไม่ได้
หมายเหตุ 1. กรณี นศ.ใหม่ ในหลักสูตร โครงการพิเศษ เรียนฟรี ท่ีได้รับทุน จากบริษัทความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ต้องช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา ภาคเรียน 1/2565 ตามก าหนดการปกติไปก่อน
                แล้วน าใบเสร็จรับเงินไปขอรับเงินคืน ได้ท่ีบริษัทเจ้าของโครงการในภายหลัง
            2. กรณีนักศึกษาพิการไม่ต้องช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา แต่ต้องด าเนินการให้น าบัตรประจ าตัวผู้พิการ และ แบบฟอร์มช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา จาก ข้อ 2.3 มาแสดงเพ่ือขอสิทธ์ิเรียนฟรี 
               ท่ี ห้อง รร. 203 อาคารเรียนรวม ก่อนวันสุดท้ายของก าหนดการช าระเงิน 

งานรับนักศึกษาใหม่ เชียงใหม่
ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน (สวท.)

รอบ 2 : TCAS 2 โควตาและย่ืนคะแนน 2565

P02-CMเอกสารแผ่นนีต้้องแจกให้ผู้เข้าสอบทุกราย



 เอกสารแผ่นน้ีเป็นข้อปฏิบัติและก าหนดการ ส าหรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ตาก เท่าน้ัน

 ช าระเงินค่าเทอมแล้วต้องท าอะไรต่อ ???

   แจ้งนศ.ใหม่ ท่ีช าระเงินค่าเทอม 1/65 แล้ว ทุกราย ทุกรอบการสมัคร นักศึกษาใหม่ ทุกราย 

   ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนศ.ใหม่ เช่น เรียนปรับพ้ืนฐาน/อบรมจริยธรรม/รอกประวัตินักศึกษาใหม่/

  รายงานตัวข้ึนทะเบียนนศ.ใหม่/ถ่ายรูปท าบัตรนักศึกษา/ปฐมนิเทศ/พบท่ีปรึกษา และกิจกรรมส าคัญอ่ืนๆ 

  ก่อนท่ีจะเปิดภาคการศึกษา 1/2565

  ให้รอวันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จะแจ้งก าหนดการท่ี

  FB เพจงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
   https://www.facebook.com/EntranceTak

หากผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ ไม่ปฏิบัติตามประกาศข้างต้น ข้อใดข้อหน่ึงถือว่าสละสิทธ์ิการเป็นนักศึกษา

    และจะเรียกร้องสิทธ์ิใดๆในภายหลังไม่ได้
หมายเหตุ 1. กรณี นศ.ใหม่ ในหลักสูตร โครงการพิเศษ เรียนฟรี ท่ีได้รับทุน จากบริษัทความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ต้องช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา ภาคเรียน 1/2565 ตามก าหนดการปกติไปก่อน
                แล้วน าใบเสร็จรับเงินไปขอรับเงินคืน ได้ท่ีบริษัทเจ้าของโครงการในภายหลัง
            2. กรณีนักศึกษาพิการไม่ต้องช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา แต่ต้องด าเนินการให้น าบัตรประจ าตัวผู้พิการ และ แบบฟอร์มช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา จาก ข้อ 2.3 มาแสดงเพ่ือขอสิทธ์ิเรียนฟรี 
               ท่ี กองการศึกษา ตาก  ก่อนวันสุดท้ายของก าหนดการช าระเงิน 

งานรับนักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก
โทรศพัท ์0-5551-1832 หรือ   

0-5551-5900-5    ต่อ 300 

รอบ 2 : TCAS 2 โควตาและย่ืนคะแนน 2565

P02-TAKเอกสารแผ่นนีต้้องแจกให้ผู้เข้าสอบทุกราย

https://www.facebook.com/EntranceTak


 เอกสารแผ่นน้ีเป็นข้อปฏิบัติและก าหนดการ ส าหรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา เชียงราย เท่าน้ัน

 ช าระเงินค่าเทอมแล้วต้องท าอะไรต่อ ???
 แจ้งนศ.ใหม่ ท่ีช าระเงินค่าเทอม 1/65 แล้ว ทุกราย ทุกรอบการสมัคร นักศึกษาใหม่ ทุกราย 
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนศ.ใหม่ เช่น กรอกประวัตินักศึกษาใหม่/รายงานตัวข้ึนทะเบียนนศ.ใหม่/
เรียนปรับพ้ืนฐาน/อบรมจริยธรรม/ถ่ายรูปท าบัตรนักศึกษา/ปฐมนิเทศ/พบท่ีปรึกษา และกิจกรรมส าคัญอ่ืนๆ 
โดยนักศึกษาใหม่ของ พ้ืนท่ีจัดการเรียนการสอนของ เชียงราย
จะแจ้งก าหนดการท่ี https://www.facebook.com/freshy65rmutlcr ดังน้ันขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารทางเพจน้ี
เน่ืองจากหากมหาวิทยาลัยฯ อาจจะ จัดกิจกรรมดังกล่าว และ ด้วยสถานะการณ์ covid-19

 ก าหนดการของกิจกรรมบางอย่างอาจมีการเปล่ียนแปลง ให้นักศึกษาใหม่ติดตามอย่างใกล้ชิด

 หากผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ ไม่ปฏิบัติตามประกาศข้างต้น ข้อใดข้อหน่ึงถือว่าสละสิทธ์ิการเป็นนักศึกษา
    และจะเรียกร้องสิทธ์ิใดๆในภายหลังไม่ได้
หมายเหตุ 1. กรณี นศ.ใหม่ ในหลักสูตร โครงการพิเศษ เรียนฟรี ท่ีได้รับทุน จากบริษัทความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ต้องช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา ภาคเรียน 1/2565 ตามก าหนดการปกติไปก่อน
                แล้วน าใบเสร็จรับเงินไปขอรับเงินคืน ได้ท่ีบริษัทเจ้าของโครงการในภายหลัง
            2. กรณีนักศึกษาพิการไม่ต้องช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา แต่ต้องด าเนินการให้น าบัตรประจ าตัวผู้พิการ และ แบบฟอร์มช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา จาก ข้อ 2.3 มาแสดงเพ่ือขอสิทธ์ิเรียนฟรี 
               ท่ี ห้อง รร. 203 อาคารเรียนรวม ก่อนวันสุดท้ายของก าหนดการช าระเงิน 

งานวชิาการและทะเบียน
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงราย

รอบ 2 : TCAS 2 โควตาและย่ืนคะแนน 2565

P02-CRเอกสารแผ่นนีต้้องแจกให้ผู้เข้าสอบทุกราย



 เอกสารแผ่นน้ีเป็นข้อปฏิบัติและก าหนดการ ส าหรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ล าปาง เท่าน้ัน

 ช าระเงินค่าเทอมแล้วต้องท าอะไรต่อ ???

   แจ้งนศ.ใหม่ ท่ีช าระเงินค่าเทอม 1/65 แล้ว ทุกราย ทุกรอบการสมัคร นักศึกษาใหม่ ทุกราย 

ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนศ.ใหม่ เช่น เรียนปรับพ้ืนฐาน/อบรมจริยธรรม/รอกประวัตินักศึกษาใหม่/

รายงานตัวข้ึนทะเบียนนศ.ใหม่/ถ่ายรูปท าบัตรนักศึกษา/ปฐมนิเทศ/พบท่ีปรึกษา และกิจกรรมส าคัญอ่ืนๆ 

ก่อนท่ีจะเปิดภาคการศึกษา 1/2565

   โดยนักศึกษาใหม่ของ พ้ืนท่ีจัดการเรียนการสอนของ ล าปาง

   ให้รอวันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 

จะแจ้งก าหนดการท่ี https://reg.lpc.rmutl.ac.th/ และ www.facebook.com/AdmissionsRMUTL
    ดังน้ันนักศึกษาใหม่ทุกคนต้องมีความพร้อม หากมหาวิทยาลัยฯ อาจจะ จัดกิจกรรมดังกล่าวต้ังแต่วันท่ี 11 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

    และ ด้วยสถานะการณ์ covid-19 ก าหนดการของกิจกรรมบางอย่างอาจมีการเปล่ียนแปลง ให้นักศึกษาใหม่ติดตามอย่างใกล้ชิด

 หากผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ ไม่ปฏิบัติตามประกาศข้างต้น ข้อใดข้อหน่ึงถือว่าสละสิทธ์ิการเป็นนักศึกษา

    และจะเรียกร้องสิทธ์ิใดๆในภายหลังไม่ได้

รอบ 2 : TCAS 2 โควตาและย่ืนคะแนน 2565

P02-LPเอกสารแผ่นนีต้้องแจกให้ผู้เข้าสอบทุกราย

งานรับนักศึกษาใหม่
กองการศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง

โทร. 0 5434 2547-8 ต่อ 211 , 125 ในวนัเวลาราชการ



เอกสารแผ่นน้ีเป็นข้อปฏิบัติและก าหนดการ ส าหรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เท่าน้ัน

2. ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือเป็นผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ ตามประกาศข้อ 1 ด าเนินการ ดังน้ี
    2.1 ดูประกาศรายช่ือผู้ท่ีต้อง Clearing House MYTCAS (ส ำหรับผู้ท่ีใช้วุฒิกำรศึกษำเดิม ระดับ ม.6 ในกำรสมัครเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี)

         วันท่ี 7 พฤษภาคม 2565 และต้องด าเนินการยืนยันสิทธ์ิClearing House MYTCAS วันท่ี 9 - 10 พฤษภาคม 2565
           ท่ี http://entrance.rmutl.ac.th/Bh/ (เมนู 11) ก่อนช ำระเงินค่ำเทอม 
          
    2.2 หากผู้สมัครท่ีไม่มีรายช่ือให้ยืนยันสิทธ์ิClearing House MYTCAS วันท่ี 7 พ.ค. 2565 และเป็นผู้ท่ีสอบผ่านตามข้อ 1
           โดยใช้วุฒิกำรศึกษำเดิม ปวช. / ปวส. และวุฒิกำรศึกษำเดิม ม.6 ท่ีสมัครเข้ำศึกษำต่อมหำวิทยำลัยฯ ระดับ ปวส.
           ไม่ต้องด ำเนินกำรยืนยันสิทธ์ิ Clearing House MYTCAS ให้รอด ำเนินกำรช ำระเงินค่ำเทอม ในข้อ 2.3 - 2.4 ได้เลย

    2.3 ดาวน์โหลด/พิมพ์แบบฟอร์มช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา ท่ี http://entrance.rmutl.ac.th/Bh/ (เมนู 13)
         ได้ต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
         และ สามารถดูอัตราค่าบ ารุงการศึกษาท่ีต้องช าระได้ท่ี http://entrance.rmutl.ac.th/Bh/ (เมนู 12)
            (วุฒิกำรศึกษำเดิมระดับ ม.6 ไม่ยืนยันสิทธ์ิ Clearing House ตำมข้อ 2.1 จะไม่สำมำรถพิมพ์ใบช ำระเงินได้ )

    2.4 ให้น าแบบฟอร์มตามข้อ 2.3 ไปช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนท่ี 1/2565 ระหว่างวันท่ี 16 - 19 พฤษภาคม
         2565 เท่าน้ัน ได้ตามช่องทางรับช าระเงิน ดังน้ี เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ

         ช าระเงินดังกล่าวตามวันและเวลาท่ี เคาน์เตอร์ท่ีรับช าระเงินสดดังกล่าว เปิดบริการ
         หากพ้นก าหนดมหาวิทยาลัยฯ ถือว่าสละสิทธ์ิการเป็นนักศึกษาและจะเรียกร้องสิทธ์ิใดๆ ภายหลังไม่ได้    

3. หากผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ ไม่ปฏิบัติตามก าหนดการของมหาวิทยาลัยฯ ข้อใดข้อหน่ึงถือว่าสละสิทธ์ิการเป็นนักศึกษา 
   และจะเรียกร้องสิทธ์ิใดๆ ในภายหลังไม่ได้

 ก าหนดการท่ีนักศึกษาใหม่ต้องด าเนินการหลังจากช าระเงินค่าเทอมแล้วทุกราย
นักศึกษาใหม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาใหม่ เช่นเรียนปรับพ้ืนฐาน อบรมจริยธรรม กรอกประวัติ
นักศึกษาใหม่ รายงานตัวข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ ถ่ายรูปท าบัตรนักศึกษา ปฐมนิเทศ พบท่ีปรึกษา และกิจกรรมส าคัญอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง   โดยนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ให้รอประมาณกลางเดือน พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้ง
ก าหนดการให้นักศึกษาทราบอีกคร้ัง ท่ี www.plc.rmutl.ac.th หรือ facebook เพจ : รับสมัครนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา 
พิษณุโลก  ** ดังน้ันนักศึกษาใหม่ทุกคนต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด **

ด้วยจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 อำจท ำให้มีกำรเปล่ียนแปลง/ยกเลิก ก ำหนดกำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องในกำรด ำเนินงำนรับนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2565 
มหำวิทยำลัยฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลง/ยกเลิก ก ำหนดกำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยขอให้ผู้สมัครติดตำมข่ำวสำรอย่ำงใกล้ชิด

หมายเหตุ 1. นักศึกษาใหม่ท่ีช าระค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาแล้ว จะขอถอนคืนเงินดังกล่าวไม่ได้   ยกเว้นกรณี   ไม่ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม  ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารกอง
ประจ าการ ป่วยจนไม่สามารถเรียนได้ โดยมีหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลยืนยันหรือเสียชีวิตจะขอคืนเงินได้ ร้อยละ 80 ของค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา   ซ่ึงนักศึกษาต้องย่ืนค าร้องขอคืน
เงินพร้อมหลักฐานการช าระเงินและใบเสร็จรับเงินฉบับจริง   ภายใน  30  วัน  นับจากวันเปิดภาคการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการคืนค่าบ ารุงการศึกษา พ.ศ. 2552

            2. กรณีนักศึกษาพิการจะมีสิทธ์ิได้รับการยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา แต่ต้องด าเนินการให้น าบัตรประจ าตัวผู้พิการ และ แบบฟอร์มช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา จาก ข้อ 2 มาแสดงเพ่ือขอสิทธ์ิเรียนฟรี ท่ีงาน
ทุนการศึกษา อาคารอ านวยการ ก่อนวันสุดท้ายของก าหนดการช าระเงิน

               

1. ก าหนดการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ (ผลสอบสัมภาษณ์) รอบ 2 : TCAS2 (ส่วนกลาง) ปีการศึกษา 2565
    คือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ท่ี http://entrance.rmutl.ac.th/Bh/ (เมนู 10)
    หำกไม่มีรำยช่ือ หรือสอบไม่ผ่ำนให้ย่ืนสมัคร รอบ 2.1 ท่ี http://entrance.rmutl.ac.th/Bh/ (เมนู 14)

รอบ 2 : TCAS 2 (ยืน่คะแนน) ปีการศึกษา 2565

P02-PLเอกสารแผ่นนีส้ าหรับแจกให้ผู้เข้าสอบทุกราย

งานรับนักศึกษาใหม่
งานวิชาการ กองการศึกษา  มทร.ล้านนา พิษณุโลก

โทร. 0 5529 8438 - 39 ต่อ 1102 ในวันเวลาราชการ

พษิณุโลก
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