
                         มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชียงราย
                                ใบสมัครสอบคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
                                รอบ 5 : TCAS 5 EXTRA LANNA  ปีการศึกษา 2563

1. ประวตัิผู้สมัคร(กรุณากรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจง)

เลขประจ ำตวัประชำชน - - - -

เกิดวนัท่ี ……........ เดือน ....................................... พ.ศ. .................. อำย ุ................ ปี (ตรวจสอบคุณวฒิุของผูส้มคัรไดท่ี้ www.entrance.rmutl.ac.th/Bh)
วฒิุเดิมท่ีใชใ้นกำรสมคัร ม.3 ม.6 แผนกำรเรียน........................................................

ปวช. แผนกวิชำ ....................................................... ปวส. แผนกวิชำ ..............................................................
สถำนศึกษำ ...............................................................................................จงัหวดั ................................................เกรดเฉล่ียสะสม ..................................................

2. ขนาดเส้ือกจิกรรม(เส้ือโปโล)
 L (ไหล่19 น้ิว)  XL (ไหล่20 น้ิว)

 ไหล่มำกกวำ่ 5XL (28 น้ิว)

3. มีความประสงค์จะสมัครสอบ (ท ำเคร่ืองหมำย ในขอ้มูลระดบัไดเ้พียงขอ้เดียวเท่ำนั้น)
ระดบั ปวช. (ตั้งแต่รหัส 990-999) ระดบั ปวส. (ตั้งแต่รหัส 800-989) ระดบัปริญญาตรี (100-799)

รหสัหลกัสูตร  ช่ือหลกัสูตร.....................................................................................................................................................................

* หมายเหต ุ: 1. รหสัหลกัสูตร, ช่ือหลกัสูตร, คุณวุฒิคุณสมบติัของผูส้มคัร และรำยละเอียดกำรสมคัรเพ่ิมเติม ดูไดท่ี้  www.entrance.rmutl.ac.th/Bh
2. มหำวิทยำลยัฯจะจดัส่ง ใบยนืยนักำรสมคัร(ท่ีแสดงเลขท่ีนัง่สอบ,ห้องสอบ) ให้หลงัจำกไดรั้บเอกสำรอยำ่งนอ้ย 4 - 5 วนั

3. กรรมกำรรับสมคัรจะถือเอาตวัเลขรหัสหลักสูตรทีผู้่สมคัรกรอกเป็นหลัก  ในกรณีท่ีผูส้มคัรกรอกช่ือหลกัสูตรไมถู่กตอ้ง

4. หลงัส่งเอกสำร สำมำรถตรวจสอบสถำณะกำรสมคัรไดท่ี้ งำนวิชำกำร โทร.053 723971-80 ต่อ 1110-3

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบแลว้ และยนืยนัว่ำขำ้พเจำ้มีคุณสมบติั, คุณวุฒิกำรศึกษำถูกตอ้ง ตำมประกำศของมหำวิทยำลยัฯ หำกมหำวิทยำลยัฯ ตรวจสอบภำยหลงัพบว่ำ ขำ้พเจำ้มีคุณสมบติั 

หรือคุณวุฒิกำรศึกษำ ไมถู่กตอ้ง ขำ้พเจำ้ยนิดีให้มหำวิทยำลยัฯ เพิกถอนกำรสมคัรเป็นโมฆะ และ ขำ้พเจำ้จะน ำเอกสำรแสดงคุณสมบติั Portfolio และคุณวุฒิกำรศึกษำมำแสดงในวนัสอบสมัภำษณ์

 

ลงช่ือ ................................................................................................. ผูส้มคัรสอบ

4. กรณ ีสมัครทางไปรษณย์ีไทย
วนัสุดทำ้ยของกำรส่งใบสมคัร วนัที่ 15 พฤษภาคม  2563     (ถือตรำท่ีประทบัไปรษณียต์น้ทำงเป็นส ำคญั)

โดยต้องส่ง 1. ใบสมคัรฉบบัน้ีท่ีกรอกขอ้มูลถูกตอ้งและครบถว้น(เขียนดว้ยตวับรรจง) ***(ไม่รับธนาณตัิแบบออนไลน์ และ ไม่รับเงินสด)***

2.  สลปิช าระเงนิ จ านวนเงนิ 300 บาทเท่านั้น (บัญชีเงนิลงทะเบียน มทร.ล้านนาเชียงราย ธนาคารกรุงไทย สาขาพาน 522-0-54296-6)

3.  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูส้มคัร                                     4.  ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน (ใบ รบ.) 

บรรจุเอกสารทั้ง  4 รายการ ลงซองเอกสารแล้วจดัส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง

ท่ีอยูท่ี่ตอ้งกำรให้ส่งบตัรเขำ้ห้องสอบไปให้    บำ้น หอพกั(ช่ือหอพกั)......................................................................................................
เลขท่ี ............................  หมู่ท่ี .............  ซอย ...........................................................  ถนน .....................................................................................................................
ต ำบล ............................................................  อ ำเภอ...............................................................  จงัหวดั..........................................  รหสัไปรษณีย.์..............................

โทรศพัท ์ ......................................................… .......................................................…
E-Mail : ………………………………………………… " "" " ให้ตดัส่วนน้ีติดหน้ำซอง " ""

ส าหรับกรรมการรับสมัคร No……...…….………..…../R5/63

"

กรุณาน าส่ง

ผู้สมคัรไม่สามารถสมคัรได้ เน่ืองจาก………..................………………… "

………………………………………………………………...............…

ขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งหลักฐานคืน

ภายในวนัที ่….....................................................................................

หากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะสมคัร "

ลงช่ือ........................................ กรรมการ วนัที่……………….. " โทร. 053 723971-80 ต่อ 1110-3

" "" " ให้ตดัส่วนน้ีติดหน้ำซอง " "

อ.พาน    จ.เชียงราย
57120

ระดบั

คุณสมบัต/ิคุณวุฒิการศึกษาไม่ถูกต้อง สมัครผดิหลกัสูตร หากมหาวทิยาลยัฯตรวจพบ ถือเป็นโมฆะและไม่คืนเงนิค่าสมัครทุกกรณี

สอบถามรายละเอียดเพิม่เติม/ตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่ งานวิชาการ มทร.ล้านนา เชียงราย โทร. 053 723971-80 ต่อ 1110-3 ในวันและเวลาท าการ

งานวชิาการ (รับสมคัรรอบ5 /2563)





สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวนัที่ 17 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2563  : สมัครทางไปรษณย์ี ระหว่างวนัที่ 17 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2563



R5/63

99  หมู่ 10  ต.ทรายขาว  อ.พาน  จ.เชียงราย

 SS (ไหล่16 น้ิว)





        R5/63

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชียงราย

 3XXL (ไหล่22 น้ิว)  5XL(ไหล่24 น้ิว)



ช่ือ - สกลุ ( นาย , นาง, นางสาว ) ........................................................................................................................................................................................................



โปรดอ่าน : ขอ้ปฏิบติัส ำหรับผูส้มคัรท่ีก ำลงัศึกษำในระดบั ม.6 ท่ีตอ้งกำรสมคัรเรียนในระดบัปริญญำตรี ตอ้งด ำเนินกำรลงทะเบียนเพ่ือยนืยนัตวัตนผ่ำนเวบ็ไซต ์TCAS
ท่ี www.mytcas.com  ก่อนสมคัรเรียนกบัมหำวิทยำลยัฯ หำกไม่ด ำเนินกำรมหำวิทยำลยัฯ ถือวำ่ไม่ปฏิบติัตำมขั้นตอนกำรสมคัร และจะไม่อนุญำตใหส้มคัรเรียน 











 S (ไหล่17 น้ิว)  M (ไหล่18 น้ิว)

 XXL (ไหล่21 น้ิว)

ใบสมัคร(ถ่ายเอกสารได้)**

หา้มใส่เงินสดมาในซอง


