เอกสารแผ่ นนีต้ ้ องแจกให้ ผ้ ูเข้ าสอบทุกราย

P00-CM

สาหรับนักศึกษาใหม่ รอบ 1 , 2 , 2.1 , 2.2 , 3 , 4
 เอกสารแผ่นนี้เป็นข้อปฏิบัติและกาหนดการ สาหรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เท่านั้น
 กานดการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/65 ให้ดาเนินการชาระเงินตามกาหนดการของแต่ละรอบ(อาจไม่เหมือนกัน)
 กานดการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (ก่อนเปิดภาคเรียน) ดังนี้
แจ้งนศ.ใหม่ ที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อทุกรอบ ที่คาดว่าชาระเงินค่าเทอม 1/65 หรือได้ชาระเงินค่าเทอม แล้ว
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสาหรับนศ.ใหม่ เช่น เรียนปรับพื้นฐาน/อบรมจริยธรรม/รอกประวัตินักศึกษาใหม่/
รายงานตัวขึ้นทะเบียนนศ.ใหม่/ถ่ายรูปทาบัตรนักศึกษา/ปฐมนิเทศ/พบที่ปรึกษา และกิจกรรมสาคัญอื่นๆ
ก่อนที่จะเปิดภาคการศึกษา 1/2565
โดยนักศึกษาใหม่ของ พื่นที่จัดการเรียนการสอนของ เชียงใหม่
ให้เข้าดูกาหนดการกิจกรรมดังกล่าวที่ entrance.rmutl.ac.th/cm ได้ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. 65 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ดังนั้นนักศึกษาใหม่ทุกคนต้องมีความพร้อม หากมหาวิทยาลัยฯ อาจจะ จัดกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
และ ด้วยสถานะการณ์ covid-19 กาหนดการของกิจกรรมบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้นักศึกษาใหม่ติดตามอย่างใกล้ชิด

 หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ไม่ปฏิบัติตามประกาศข้างต้น ข้อใดข้อหนึ่งถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา
และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆในภายหลังไม่ได้
หมายเหตุ 1. กรณี นศ.ใหม่ ในหลักสูตร โครงการพิเศษ เรียนฟรี ที่ได้รับทุน จากบริษัทความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ต้องชาระเงินค่าบารุงการศึกษา ภาคเรียน 1/2565 ตามกาหนดการปกติไปก่อน
แล้วนาใบเสร็จรับเงินไปขอรับเงินคืน ได้ที่บริษัทเจ้าของโครงการในภายหลัง
2. กรณีนักศึกษาพิการไม่ต้องชาระเงินค่าบารุงการศึกษา แต่ต้องดาเนินการให้นาบัตรประจาตัวผู้พิการ และ แบบฟอร์มชาระเงินค่าบารุงการศึกษา มาแสดงเพื่อขอสิทธิ์เรียนฟรี
ที่ ห้อง รร. 203 อาคารเรียนรวม ก่อนวันสุดท้ายของกาหนดการชาระเงิน

งานรับนักศึกษาใหม่ เชียงใหม่
สำนักส่งเสริ มวิชำกำรและงำนทะเบียน (สวท.)

เอกสำรแผ่ นนีต้ ้ องแจกให้ ผ้ ูเข้ ำสอบทุกรำย

P00-LP

สำหรับนักศึกษำใหม่ รอบ 1 , 2 , 2.1 , 2.2 , 3 , 4 และโควตำพิเศษทุกรอบ
 เอกสารแผ่นนี้เป็นข้อปฏิบัติและกาหนดการ สาหรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ลาปาง เท่านั้น
 กานดการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/65 ให้ดาเนินการชาระเงินตามกาหนดการของแต่ละรอบ
 กาหนดการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (ก่อนเปิดภาคเรียน) ดังนี้
แจ้งนศ.ใหม่ ที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อทุกรอบ ที่คาดว่าชาระเงินค่าเทอม 1/65 หรือได้ชาระเงินค่าเทอม แล้ว
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสาหรับนศ.ใหม่ เช่น เรียนปรับพื้นฐาน/อบรมจริยธรรม/รอกประวัตินักศึกษาใหม่/
รายงานตัวขึ้นทะเบียนนศ.ใหม่/ถ่ายรูปทาบัตรนักศึกษา/ปฐมนิเทศ/พบที่ปรึกษา และกิจกรรมสาคัญอื่นๆ
โดยนักศึกษาใหม่ของ พื่นที่จัดการเรียนการสอนของ ลาปาง
จะแจ้งกาหนดการที่ https://reg.lpc.rmutl.ac.th/ และ www.facebook.com/AdmissionsRMUTL
ด้วยสถานะการณ์ covid-19 กาหนดการของกิจกรรมบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้นักศึกษาใหม่ติดตามอย่างใกล้ชิด

 หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ไม่ปฏิบัติตามประกาศข้างต้น ข้อใดข้อหนึ่งถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา
และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆในภายหลังไม่ได้

งำนรับนักศึกษำใหม่

เอกสำรแผ่ นนีต้ ้ องแจกให้ ผ้ ูเข้ ำสอบทุกรำย

P00-LP

สำหรับนักศึกษำใหม่ รอบ 1 , 2 , 2.1 , 2.2 , 3 , 4 และโควตำพิเศษทุกรอบ
 เอกสารแผ่นนี้เป็นข้อปฏิบัติและกาหนดการ สาหรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ลาปาง เท่านั้น
 กานดการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/65 ให้ดาเนินการชาระเงินตามกาหนดการของแต่ละรอบ
 กาหนดการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (ก่อนเปิดภาคเรียน) ดังนี้
แจ้งนศ.ใหม่ ที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อทุกรอบ ที่คาดว่าชาระเงินค่าเทอม 1/65 หรือได้ชาระเงินค่าเทอม แล้ว
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสาหรับนศ.ใหม่ เช่น เรียนปรับพื้นฐาน/อบรมจริยธรรม/รอกประวัตินักศึกษาใหม่/
รายงานตัวขึ้นทะเบียนนศ.ใหม่/ถ่ายรูปทาบัตรนักศึกษา/ปฐมนิเทศ/พบที่ปรึกษา และกิจกรรมสาคัญอื่นๆ
โดยนักศึกษาใหม่ของ พื่นที่จัดการเรียนการสอนของ ลาปาง
จะแจ้งกาหนดการที่ https://reg.lpc.rmutl.ac.th/ และ www.facebook.com/AdmissionsRMUTL
ด้วยสถานะการณ์ covid-19 กาหนดการของกิจกรรมบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้นักศึกษาใหม่ติดตามอย่างใกล้ชิด

 หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ไม่ปฏิบัติตามประกาศข้างต้น ข้อใดข้อหนึ่งถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา
และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆในภายหลังไม่ได้

งำนรับนักศึกษำใหม่
กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง
โทร. 0 5434 2547-8 ต่อ 211 , 125 ในวันเวลาราชการ

เอกสำรแผ่ นนีต้ ้ องแจกให้ ผ้ ูเข้ ำสอบทุกรำย

P00-PL

สำหรับนักศึกษำใหม่ รอบ 1 , 2 , 2.1 , 2.2 , 3 , 4
 เอกสารแผ่นนี้เป็นข้อปฏิบัติและกาหนดการ สาหรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เท่านั้น
 กาหนดการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2565 ให้ดาเนินการชาระเงินตามกาหนดการของแต่ละรอบ
 กาหนดการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (ก่อนเปิดภาคเรียน) ดังนี้
แจ้งนศ.ใหม่ ที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อทุกรอบ ที่คาดว่าชาระเงินค่าเทอม 1/2565 หรือได้ชาระเงินค่าเทอม แล้ว
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสาหรับนศ.ใหม่ เช่น เรียนปรับพื้นฐาน/อบรมจริยธรรม/กรอกประวัตินักศึกษาใหม่/
รายงานตัวขึ้นทะเบียนนศ.ใหม่/ถ่ายรูปทาบัตรนักศึกษา/ปฐมนิเทศ/พบที่ปรึกษา และกิจกรรมสาคัญอื่นๆ
ก่อนที่จะเปิดภาคการศึกษา 1/2565
โดยนักศึกษาใหม่ของ พื้นที่จัดการเรียนการสอนของ พิษณุโลก
ให้เข้าดูกาหนดการกิจกรรมดังกล่าวที่ www.plc.rmutl.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ดังนั้นนักศึกษาใหม่ทุกคนต้องมีความพร้อม หากมหาวิทยาลัยฯ อาจจะ จัดกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
และ ด้วยสถานะการณ์ covid-19 กาหนดการของกิจกรรมบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้นักศึกษาใหม่ติดตามอย่างใกล้ชิด

 หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ไม่ปฏิบัติตามประกาศข้างต้น ข้อใดข้อหนึ่งถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา
และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆในภายหลังไม่ได้
หมายเหตุ 1. นักศึกษาใหม่ที่ชาระค่าบารุงการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาแล้ว จะขอถอนคืนเงินดังกล่าวไม่ได้ ยกเว้นกรณี ไม่สาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารกอง
ประจาการ ป่วยจนไม่สามารถเรียนได้ โดยมีหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลยืนยันหรือเสียชีวิตจะขอคืนเงินได้ ร้อยละ 80 ของค่าบารุงการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาต้องยืน่ คาร้องขอคืน
เงินพร้อมหลักฐานการชาระเงินและใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการคืนค่าบารุงการศึกษา พ.ศ. 2552
2. กรณีนักศึกษาพิการไม่ต้องชาระเงินค่าบารุงการศึกษา แต่ต้องดาเนินการให้นาบัตรประจาตัวผู้พิการ และ แบบฟอร์มชาระเงินค่าบารุงการศึกษา จาก ข้อ 2.3 มาแสดงเพื่อขอสิทธิ์เรียนฟรี ที่งาน
ทุนการศึกษา อาคารอานวยการ ก่อนวันสุดท้ายของกาหนดการชาระเงิน

งานรับนักศึกษาใหม่
งานวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก
โทร. 0 5529 8438 - 39 ต่อ 1102 ในวันเวลาราชการ

เอกสำรแผ่ นนีต้ ้ องแจกให้ ผ้ ูเข้ ำสอบทุกรำย

P00-NN

สำหรับนักศึกษำใหม่ รอบ 1 , 2 , 2.1 , 2.2 , 3 , 4
 เอกสารแผ่นนี้เป็นข้อปฏิบัติและกาหนดการ สาหรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา น่าน เท่านั้น
 กานดการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/65 ให้ดาเนินการชาระเงินตามกาหนดการของแต่ละรอบ
 กานดการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ (ก่อนเปิดภาคเรียน) ดังนี้
แจ้งนศ.ใหม่ ที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อทุกรอบ ที่คาดว่าชาระเงินค่าเทอม 1/65 หรือได้ชาระเงินค่าเทอม แล้ว
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสาหรับนศ.ใหม่ เช่น เรียนปรับพื้นฐาน/อบรมจริยธรรม/รอกประวัตินักศึกษาใหม่/
SCAN
รายงานตัวขึ้นทะเบียนนศ.ใหม่/ถ่ายรูปทาบัตรนักศึกษา/ปฐมนิเทศ/พบที่ปรึกษา และกิจกรรมสาคัญอื่นๆ
ก่อนที่จะเปิดภาคการศึกษา 1/2565
โดยนักศึกษาใหม่ของ พื่นที่จัดการเรียนการสอนของ น่าน
ให้เข้าดูกาหนดการกิจกรรมดังกล่าวที่ เพจเฟสบุ๊ค"งานวิชาการ มทร.ล้านนา น่าน" ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 65 เป็นต้นไป
ดังนั้นนักศึกษาใหม่ทุกคนต้องมีความพร้อม หากมหาวิทยาลัยฯ อาจจะ จัดกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
และ ด้วยสถานะการณ์ covid-19 กาหนดการของกิจกรรมบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้นักศึกษาใหม่ติดตามอย่างใกล้ชิด

 หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ไม่ปฏิบัติตามประกาศข้างต้น ข้อใดข้อหนึ่งถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา
และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆในภายหลังไม่ได้
หมายเหตุ 1. กรณี นศ.ใหม่ ในหลักสูตร โครงการพิเศษ เรียนฟรี ที่ได้รับทุน จากบริษัทความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ต้องชาระเงินค่าบารุงการศึกษา ภาคเรียน 1/2565 ตามกาหนดการปกติไปก่อน
แล้วนาใบเสร็จรับเงินไปขอรับเงินคืน ได้ที่บริษัทเจ้าของโครงการในภายหลัง
2. กรณีนักศึกษาพิการไม่ต้องชาระเงินค่าบารุงการศึกษา แต่ต้องดาเนินการให้นาบัตรประจาตัวผู้พิการ และ แบบฟอร์มชาระเงินค่าบารุงการศึกษา จาก ข้อ 2.3 มาแสดงเพื่อขอสิทธิ์เรียนฟรี
ที่ ห้อง รร. 203 อาคารเรียนรวม ก่อนวันสุดท้ายของกาหนดการชาระเงิน

งำนรับนักศึกษำใหม่ น่ ำน
โทร. 054 710259 ต่อ 7253

