
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

หมายเหต ุ– ชุดนักศึกษาชาย-หญิง(เสื้อ / กางเกง / 
กระโปรง / รองเท้า) ให้นักศึกษาซื้อจากร้านภายนอก     
โดยยึดถือปฏิบัติตามประกาศและข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดังแนบน้ี) 

     - เครื่องแบบ เครื่องหมายประกอบการ
แต่งกายของนักศึกษา   ให้นักศึกษาสั่งซื้อจาก
ส านักงาน กองการศึกษา  มทร.ล้านนา  พิษณุโลก  
อาคารอ านวยการ ชั้น 1 

ได้ระหว่างวันท่ี  12 – 22  ม.ิย. 2561  
(วัน และ เวลาราชการ) 

เนคไทด์ (ชาย) ที่หนีบเนคไทด์ (ชาย - หญิง) 

 

ติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีฝ่่ายวชิาการ กองการศกึษา อาคารอ านวยการ ชัน้ 1 โทร. 0 5529 8438 ต่อ 1102 

กระดุม (หญิง) เข็มกลัดอก (หญิง) เข็มติดปกเสื้อ (หญิง) 

หัวเข็มขัด (ชาย - หญิง) สายเข็มขัด (ชาย - หญิง) 



 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ตวัอยา่ง การแตง่กายชดุปฏบิตักิาร 

 

ตัวอยา่ง การแต่งกายชุดปฏบิตักิารคณะวศิวกรรมศาสตร ์
 

ตัวอยา่ง การแต่งกายชุดปฏบิตักิารคณะวทิยาศาสตรฯ์ 



ประมาณการค่าสั่งจองชุดพละ  และชุดปฏบิัติการ 
ให้นักศึกษาใหมส่ั่งจองชดุฯ พร้อมเตรยีมเงินสดมาช าระในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่

(วันอาทิตย์ที่  24  มิถุนายน  2561)  ดังนี้ 

ระดับ สาขาวิชา สั่งจองชุดพละ 
สั่งจองเสื้อ
ปฏิบัติการ 

ปวส. 

สาขาวิชา พืชศาสตร์ 700  บาท 300  บาท 
สาขาวิชา สัตวศาสตร์ 700  บาท 300  บาท 
สาขาวิชา ประมง 700  บาท 300  บาท 
สาขาวิชา การจัดการ 700  บาท -  
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 700  บาท - 
สาขาวิชา เทคโนโลยเีคร่ืองจักรกลเกษตร 700  บาท 300  บาท 
สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร 700  บาท 300  บาท 
สาขาวิชา ช่างยนต์ 700  บาท 300  บาท 

ปริญญาตรี 4 ปี 
และ 

ปริญญาตรี เทียบโอน 

สาขาวิชา พืชศาสตร์ (4 ปี และ เทียบโอน) 700  บาท 300  บาท 
สาขาวิชา สัตวศาสตร์  (4 ปี และ เทียบโอน) 700  บาท 300  บาท 
สาขาวิชา ประมง  (4 ปี และ เทียบโอน) 700  บาท 300  บาท 
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ  (4 ปี และ เทียบโอน) 700  บาท - 
สาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจฯ  ( เทียบโอน) 700  บาท - 
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
                (4 ปี และ เทียบโอน) 

700  บาท 300  บาท 

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  (4 ปี) 700  บาท - 
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล (4 ปี) 700  บาท - 
สาขาวิชา เคร่ืองจักรกลเกษตร  (4 ปี และ เทียบโอน) 700  บาท 300  บาท 

ปริญญาตรี 5 ป ี
และ  

ปริญญาตรี เทียบโอน 

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล  (5 ปี และ เทียบโอน) 700  บาท 500  บาท 
สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  (5 ปี และ เทียบโอน) 700  บาท 500  บาท 
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ  (5 ปี และ เทียบโอน) 700  บาท 500  บาท 

 

นักศึกษาที่สั่งจองแล้วไม่สามารถเปลี่ยนไซด์ได้ และให้เก็บหลักฐานการสั่งจองไว้ 
เพื่อเป็นหลักฐานในการรับชุด 

***   ขนาดของไซด์เสื้อ (วัดจากรอบอก)  เสื้อทุกชนิด ใช้ขนาดเดียวกันหมด 
                   ไซด์ S = 36 นิ้ว     ไซด์ M= 38 นิ้ว  ไซด์ L= 42 นิ้ว    ไซด์ XL = 44 นิ้ว 

        ไซด์ 2XL = 48 นิ้ว    ไซด์ 3XL = 52 นิ้ว     ไซด์ 4XL = 56 นิ้ว 
**หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสั่งจองชุด  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 5529 8437 - 40 ต่อ 1145  

งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 


