
 เอกสารแผ่นน้ีเป็นข้อปฏิบัติและก าหนดการ ส าหรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เท่าน้ัน

     แจ้งนศ.ใหม่ ท่ีมีรายช่ือเป็นผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อทุกรอบ ท่ีคาดว่าช าระเงินค่าเทอม 1/65 หรือได้ช าระเงินค่าเทอม แล้ว 
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนศ.ใหม่ เช่น เรียนปรับพ้ืนฐาน/อบรมจริยธรรม/รอกประวัตินักศึกษาใหม่/
รายงานตัวข้ึนทะเบียนนศ.ใหม่/ถ่ายรูปท าบัตรนักศึกษา/ปฐมนิเทศ/พบท่ีปรึกษา และกิจกรรมส าคัญอ่ืนๆ 
ก่อนท่ีจะเปิดภาคการศึกษา 1/2565
   โดยนักศึกษาใหม่ของ พ่ืนท่ีจัดการเรียนการสอนของ เชียงใหม่
   ให้เข้าดูก าหนดการกิจกรรมดังกล่าวท่ี entrance.rmutl.ac.th/cm ได้ต้ังแต่วันท่ี 10 พ.ค. 65 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
    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 มาแสดงเพ่ือขอสิทธ์ิเรียนฟรี 

               ท่ี ห้อง รร. 203 อาคารเรียนรวม ก่อนวันสุดท้ายของก าหนดการช าระเงิน 

 ก านดการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/65 ให้ด าเนินการช าระเงินตามก าหนดการของแต่ละรอบ(อาจไม่เหมือนกัน)

 ก านดการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (ก่อนเปิดภาคเรียน) ดังน้ี

งานรับนักศึกษาใหม่ เชียงใหม่
ส ำนกัส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน (สวท.)

ส าหรับนักศึกษาใหม่ รอบ 1 , 2 , 2.1 , 2.2 , 3 , 4

P00-CMเอกสารแผ่นนีต้้องแจกให้ผู้เข้าสอบทุกราย



 เอกสารแผ่นน้ีเป็นข้อปฏิบัติและก าหนดการ ส าหรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ล าปาง เท่าน้ัน

     แจ้งนศ.ใหม่ ท่ีมีรายช่ือเป็นผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อทุกรอบ ท่ีคาดว่าช าระเงินค่าเทอม 1/65 หรือได้ช าระเงินค่าเทอม แล้ว 
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนศ.ใหม่ เช่น เรียนปรับพ้ืนฐาน/อบรมจริยธรรม/รอกประวัตินักศึกษาใหม่/
รายงานตัวข้ึนทะเบียนนศ.ใหม่/ถ่ายรูปท าบัตรนักศึกษา/ปฐมนิเทศ/พบท่ีปรึกษา และกิจกรรมส าคัญอ่ืนๆ 

   โดยนักศึกษาใหม่ของ พ่ืนท่ีจัดการเรียนการสอนของ ล าปาง
จะแจ้งก าหนดการท่ี https://reg.lpc.rmutl.ac.th/ และ www.facebook.com/AdmissionsRMUTL
ด้วยสถานะการณ์ covid-19 ก าหนดการของกิจกรรมบางอย่างอาจมีการเปล่ียนแปลง ให้นักศึกษาใหม่ติดตามอย่างใกล้ชิด

 หากผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ ไม่ปฏิบัติตามประกาศข้างต้น ข้อใดข้อหน่ึงถือว่าสละสิทธ์ิการเป็นนักศึกษา
    และจะเรียกร้องสิทธ์ิใดๆในภายหลังไม่ได้

 ก านดการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/65 ให้ด าเนินการช าระเงินตามก าหนดการของแต่ละรอบ
 ก าหนดการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (ก่อนเปิดภาคเรียน) ดังน้ี

ส ำหรับนักศึกษำใหม่ รอบ 1 , 2 , 2.1 , 2.2 , 3 , 4 และโควตำพเิศษทุกรอบ

P00-LPเอกสำรแผ่นนีต้้องแจกให้ผู้เข้ำสอบทุกรำย

งำนรับนักศึกษำใหม่



 เอกสารแผ่นน้ีเป็นข้อปฏิบัติและก าหนดการ ส าหรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ล าปาง เท่าน้ัน

     แจ้งนศ.ใหม่ ท่ีมีรายช่ือเป็นผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อทุกรอบ ท่ีคาดว่าช าระเงินค่าเทอม 1/65 หรือได้ช าระเงินค่าเทอม แล้ว 
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนศ.ใหม่ เช่น เรียนปรับพ้ืนฐาน/อบรมจริยธรรม/รอกประวัตินักศึกษาใหม่/
รายงานตัวข้ึนทะเบียนนศ.ใหม่/ถ่ายรูปท าบัตรนักศึกษา/ปฐมนิเทศ/พบท่ีปรึกษา และกิจกรรมส าคัญอ่ืนๆ 

   โดยนักศึกษาใหม่ของ พ่ืนท่ีจัดการเรียนการสอนของ ล าปาง
จะแจ้งก าหนดการท่ี https://reg.lpc.rmutl.ac.th/ และ www.facebook.com/AdmissionsRMUTL
ด้วยสถานะการณ์ covid-19 ก าหนดการของกิจกรรมบางอย่างอาจมีการเปล่ียนแปลง ให้นักศึกษาใหม่ติดตามอย่างใกล้ชิด

 หากผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ ไม่ปฏิบัติตามประกาศข้างต้น ข้อใดข้อหน่ึงถือว่าสละสิทธ์ิการเป็นนักศึกษา
    และจะเรียกร้องสิทธ์ิใดๆในภายหลังไม่ได้

 ก านดการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/65 ให้ด าเนินการช าระเงินตามก าหนดการของแต่ละรอบ
 ก าหนดการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (ก่อนเปิดภาคเรียน) ดังน้ี

ส ำหรับนักศึกษำใหม่ รอบ 1 , 2 , 2.1 , 2.2 , 3 , 4 และโควตำพเิศษทุกรอบ

P00-LPเอกสำรแผ่นนีต้้องแจกให้ผู้เข้ำสอบทุกรำย

งำนรับนักศึกษำใหม่
กองการศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง

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



 เอกสารแผ่นน้ีเป็นข้อปฏิบัติและก าหนดการ ส าหรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เท่าน้ัน

     แจ้งนศ.ใหม่ ท่ีมีรายช่ือเป็นผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อทุกรอบ ท่ีคาดว่าช าระเงินค่าเทอม 1/2565 หรือได้ช าระเงินค่าเทอม แล้ว 
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนศ.ใหม่ เช่น เรียนปรับพ้ืนฐาน/อบรมจริยธรรม/กรอกประวัตินักศึกษาใหม่/
รายงานตัวข้ึนทะเบียนนศ.ใหม่/ถ่ายรูปท าบัตรนักศึกษา/ปฐมนิเทศ/พบท่ีปรึกษา และกิจกรรมส าคัญอ่ืนๆ 
ก่อนท่ีจะเปิดภาคการศึกษา 1/2565
   โดยนักศึกษาใหม่ของ พ้ืนท่ีจัดการเรียนการสอนของ พิษณุโลก
   ให้เข้าดูก าหนดการกิจกรรมดังกล่าวท่ี www.plc.rmutl.ac.th ได้ต้ังแต่วันท่ี 10 พ.ค. 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
    ดังน้ันนักศึกษาใหม่ทุกคนต้องมีความพร้อม หากมหาวิทยาลัยฯ อาจจะ จัดกิจกรรมดังกล่าวต้ังแต่วันท่ี 11 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

    และ ด้วยสถานะการณ์ covid-19 ก าหนดการของกิจกรรมบางอย่างอาจมีการเปล่ียนแปลง ให้นักศึกษาใหม่ติดตามอย่างใกล้ชิด

 หากผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ ไม่ปฏิบัติตามประกาศข้างต้น ข้อใดข้อหน่ึงถือว่าสละสิทธ์ิการเป็นนักศึกษา
    และจะเรียกร้องสิทธ์ิใดๆในภายหลังไม่ได้

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. กรณีนักศึกษาพิการไม่ต้องช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา แต่ต้องด าเนินการให้น าบัตรประจ าตัวผู้พิการ และ แบบฟอร์มช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา จาก ข้อ 2.3 มาแสดงเพ่ือขอสิทธ์ิเรียนฟรี ท่ีงาน
ทุนการศึกษา อาคารอ านวยการ ก่อนวันสุดท้ายของก าหนดการช าระเงิน

 ก าหนดการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2565 ให้ด าเนินการช าระเงินตามก าหนดการของแต่ละรอบ
 ก าหนดการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (ก่อนเปิดภาคเรียน) ดังน้ี

ส ำหรับนักศึกษำใหม่ รอบ 1 , 2 , 2.1 , 2.2 , 3 , 4

P00-PLเอกสำรแผ่นนีต้้องแจกให้ผู้เข้ำสอบทุกรำย

งานรับนักศึกษาใหม่
งานวิชาการ กองการศึกษา  มทร.ล้านนา พิษณุโลก

โทร. 0 5529 8438 - 39 ต่อ 1102 ในวันเวลาราชการ



 เอกสารแผ่นน้ีเป็นข้อปฏิบัติและก าหนดการ ส าหรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา น่าน เท่าน้ัน

     แจ้งนศ.ใหม่ ท่ีมีรายช่ือเป็นผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อทุกรอบ ท่ีคาดว่าช าระเงินค่าเทอม 1/65 หรือได้ช าระเงินค่าเทอม แล้ว 
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนศ.ใหม่ เช่น เรียนปรับพ้ืนฐาน/อบรมจริยธรรม/รอกประวัตินักศึกษาใหม่/
รายงานตัวข้ึนทะเบียนนศ.ใหม่/ถ่ายรูปท าบัตรนักศึกษา/ปฐมนิเทศ/พบท่ีปรึกษา และกิจกรรมส าคัญอ่ืนๆ 
ก่อนท่ีจะเปิดภาคการศึกษา 1/2565
   โดยนักศึกษาใหม่ของ พ่ืนท่ีจัดการเรียนการสอนของ น่าน
   ให้เข้าดูก าหนดการกิจกรรมดังกล่าวท่ี  เพจเฟสบุ๊ค"งานวิชาการ มทร.ล้านนา น่าน"  ต้ังแต่วันท่ี 25 พ.ค. 65 เป็นต้นไป
    ดังน้ันนักศึกษาใหม่ทุกคนต้องมีความพร้อม หากมหาวิทยาลัยฯ อาจจะ จัดกิจกรรมดังกล่าวต้ังแต่วันท่ี 30 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 

 ก านดการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/65 ให้ด าเนินการช าระเงินตามก าหนดการของแต่ละรอบ
 ก านดการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (ก่อนเปิดภาคเรียน) ดังน้ี

ส ำหรับนักศึกษำใหม่ รอบ 1 , 2 , 2.1 , 2.2 , 3 , 4

P00-NNเอกสำรแผ่นนีต้้องแจกให้ผู้เข้ำสอบทุกรำย

งำนรับนักศึกษำใหม่ น่ำน
โทร. 054 710259 ต่อ 7253

SCAN 
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