
ก ำหนดกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่  
และ ก ำหนดกำรถ่ำยรูปท ำบัตรนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙   

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ล ำปำง 
 

วันที่ เวลำ รำยกำร สถำนที ่
 
 
 

 
 

8 สิงหำคม ๒๕๕๙ 

09.00 – 12.00 น. ถ่ำยรูปท ำบัตรนักศึกษำใหม่ : สำขำวิชำ 
1. บธ.บ.การตลาด เทียบโอน 
2. บธ.บ.การจัดการเทียบโอน ปกติ 
3. บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
 เทียบโอน 

 
 
 
 

อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 84 พรรษา 

ชั้น 2 
13.00 – 16.00 น.  ถ่ำยรูปท ำบัตรนักศึกษำใหม่ : สำขำวิชำ 

1. วท.บ.พืชศาสตร์,สัตวศาสตร์,ประมง,เทียบโอน 
2. ทล.บ.เทคโนโลยภีูมิทัศน์ เทียบโอน 
3. วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร เทียบโอน 
4. ปวส.การจัดการ 
5. ปวส.การบัญชี 
6. ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
7. ปวส.การตลาด 

 
 
 
 

 
 
 

๙ สิงหำคม ๒๕๕๙ 

๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ตรวจร่างกาย: 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี เทียบโอนคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ 

อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ  ๘๐ พรรษา 

 
  

อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 84 พรรษา 

ชั้น 2 
 
 
 
 
 

อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ  ๘๐ พรรษา 

 

๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ถ่ำยรูปท ำบัตรนักศึกษำใหม่ : สำขำวิชำ 
1. บธ.บ.การจัดการ (4ปี) 
2. บธ.บ.การตลาด (4ปี) 
3. บช.บ.การบัญชี (4ปี) 
4. บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (4ปี) 
5. ปวส.พืชศาสตร์,สัตวศาสตร์,ประมง,เทคโนฯอาหาร 
6. ปวส.ไฟฟ้า 
7. ปวส.ช่างยนต์ 
8. ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ตรวจร่างกาย: 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี เทียบโอนคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร 
และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ทุกหลักสูตร     

13.00 – 16.00 น.  ถ่ำยรูปท ำบัตรนักศึกษำใหม่ : สำขำวิชำ 
1. วท.บ.พืชศาสตร,์สัตวศาสตร์,ประมง (4ปี) 
2. ทล.บ.เทคโนโลยภีูมิทัศน์ (4ปี) 
3. วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4ปี) 
4. ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (4ปี) 
5. ศศ.บ.การท่องเที่ยวเเละการโรงเเรม (4ปี) 
6. บช.บ.การบัญชี เทียบโอน ภาคปกติ 

 
 

อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 84 พรรษา 

ชั้น 2 



วันที่ เวลำ รำยกำร สถำนที ่
 
 
 
 
 
 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

๐๗.๓๐ - ๐๘.๑๕ น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร  
(ทุกคณะ/ทุกหลักสูตร) 
-นักศึกษาเข้าห้องประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

 
 
 
 
 
อาคาร
อเนกประสงค์ 

๐๘.๑๕ - ๐๘.๓๐ น. ชมวีดีทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัย 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดกล่าวต้อนรับ โดยรองอธิการบดีฯ 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ชมวีดีทัศน์แนะน าสิ่งที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ 
๐๙.๓๐ – ๑๐.๒๐ น. ผู้บริหารให้ข้อมูลการบริการและการจัดการศึกษา

เบื้องต้น 
๑๐.๒๐-๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

 
 

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

พบผู้ประสานงานคณะ/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ อาคาร
อเนกประสงค์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ห้อง ส.๑ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใต้อาคาร

วิศวกรรมศาสตร์ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ตามสถานที ่ที่แต่ละ

คณะก าหนด 
๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ตรวจร่างกาย 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ๔ ปี ทุกคณะ/หลักสูตร 
 

 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
    การแต่งกาย  คณาจารย์ : สูทราชมงคล/สูทสากล 
    นักศึกษา : ชุดนักศึกษาตามระเบียบ มทร.ล้านนา ล าปาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการกิจกรรมไหวพ้ระธาตุ 

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ณ วัดพระธาตุเสด็จ ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 

วันที่ เวลา รายการ ผู้รับผิดชอบ สถานที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

๐๖.๐๐ – ๐๖.๓๐ น. นั กศึ กษาล งทะ เบี ยนที่  มทร .
ล้านนา ล าปาง พร้อมตั้งขบวน  
แยกตามคณะ 

คณะกรรมการ
ตามค าสั่งที่
๑๑๓/๒๕๕๙ 

        
 
 

หน้าเสาธง ๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. พิ ธี ถ ว ายพระพรชั ย  เ นื่ อ ง ใ น
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ   
พระบรมราชินีนาถ 

ฝ่ายกิจการ
พิเศษ 

๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น. เดินทางไปวัดพระธาตุเสด็จ  
(เดินเท้า) 

คณะกรรมการ
ตามค าสั่งที่    
๑๑๓/๒๕๕๙ 

วัดพระธาตุเสด็จ 
ต.บ้านเสด็จ  
อ.เมืองล าปาง      
จ.ล าปาง 

๐๗.๔๕ – ๐๙.๔๕ น. ไหว้พระธาตุ  
รับฟังข้อคิดจากท่านเจ้าอาวาส 

๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยฯ  
โดยรถที่จัดไว้ให้ 

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นักศึกษาใหม่ร่วมกิจกรรม        กับ
ศิษย์เก่า 

สมาคมศิษย์
เก่าฯ 

 
อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ  ๘๔ 
พรรษา 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรม “ราชมงคลรวมใจ     ปลูก

ข้าววันแม่ เผยแพร่สู่ชุมชน” 
สาขาพืช
ศาสตร์ 

 

หมายเหตุ : - ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

               - นักศึกษาแต่งกายเสื้อยืดสีฟ้า เกงเกงวอร์มหรือกางเกงสุภาพ และรองเท้าผ้าใบ 

               - คณาอาจารย์และบุคลากรสวมเสื้อสีฟ้า 

 


