
 
 
 
 
 

 
 

ก ำหนดกำรปฐมนเิทศนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
วันศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ อำคำรโดมแดง มหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน 
 

*************************** 

๐๘.๐๐ น. - ๐๙.๐๐ น. - คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาใหม่ ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๓๐ น. 

 
 

- พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และรับฟังค ากล่าวรายงาน 
- รองศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาน่าน กล่าวรายงาน 
- รองศาสตราจารย์สมชาติ  หาญวงษา  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  ราชมงคลล้านนา น่าน กล่าวเปิดงาน และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ 

๐๙.๓๐ น. - ๐๙.๔๐ น. - ชมวีดีทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
๐๙.๔๐ น. - ๑๐.๑๐ น. - รองคณบดี ๓ คณะ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และแนะน าคณาจารย์คณะ และ   

  อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ 
๑๐.๑๐ น. – ๑๐.๒๕ น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๒๕ น. - ๑๑.๐๐ น. - การบรรยายพิเศษงานฝ่ายวิชาการ เรื่อง การลงทะเบียนเรียน งานประมวลผล และ 

  งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกรัตน์  ดวงพิกุล   
  รองผู้อ านวยการกองการศึกษาน่าน 

๑๑.๐๐ น. - ๑๑.๔๕ น. 
 
 

- บรรยายพิเศษงานฝ่ายกิจการนักศึกษา เรื่อง งานทุนการศึกษา /งานกองทุนเงินให้กู้ยืม   
  เพ่ือการศึกษา /งานวิชาทหาร /งานประกันอุบัติเหตุ ,งานแนะแนวให้ค าปรึกษา / 
  งานพยาบาล /งานกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย /ระเบียบ 
  วินัยนักศึกษา /การแต่งกาย /งานกิจกรรมนักศึกษา โดย อาจารย์จารุนันท์  เมธะพันธุ์     
  หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 

๑๑.๔๕ น. - ๑๒.๐๐ น. - สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน (เกษตรน่าน) พบปะนักศึกษาใหม่ 
๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.  - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. - ๑๓.๕๐ น. - แนะน าศูนยภ์าษา และ กิจกรรมจากศูนย์ภาษา (Language Center) 
๑๓.๕๐ น. - ๑๔.๒๐ น. - ประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารโรงเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน     

  โดย ธนาคารออมสิน สาขาห้างนราไฮเปอร์มาร์ท 
๑๔.๒๐ น. - ๑๔.๓๐ น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๓๐ น. - ๑๕.๐๐ น. - งานเปิดโลกกิจกรรม นักศึกษาใหม่เลือกสังกัดชมรม 
๑๕.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. - นักศึกษาใหม่พบปะรุ่นพ่ี/สโมสรนักศึกษาคณะ 

 

 
 
 
 



-๒- 
 

รำยชื่อชมรมที่นักศึกษำต้องเลือกสังกัด  
 

ชมรมกิจกรรม ชมรมกีฬำ 
๑. ชมรมถ่ายภาพ        ๑. ชมรมบาสเกตบอล 
๒. ชมรมวรรณศิลป์        ๒. ชมรมฟุตบอล 
๓. ชมรมศิลปวัฒนธรรม        ๓. ชมรมฟุตซอล 
๔. ชมรมคนปลูกต้นไม้        ๔. ชมรมวอลเลย์บอล 
๕. ชมรมพุทธศาสน์        ๕. ชมรมเซปักตะกร้อ 
๖. ชมรมประดิดประดอย        ๖. ชมรมแบดมินตัน 
๗. ชมรมค่ายอาสา        ๗. ชมรมเทนนิส 
๘. ชมรม Maketing Club        ๘. ชมรมเทเบิลเทนนิส 
๙. ชมรมชาติพันธุ์สัมพันธ์        ๙. ชมรมเปตอง 
๑๐. ชมรมสันทนาการ        ๑๐. ชมรมหมากกระดาน 

     ๑๑.ชมรม To Be Number One        ๑๑. ชมรมกรีฑา 
        ๑๒. ชมรมเรือพาย 
 

หมำยเหตุ   นักศึกษาสามารถตั้งชมรมที่สนใจ โดยรวบรวมสมาชิกตั้งแต่ ๒๐ คนขึ้นไป ขอตั้งชมรมได้ที่แผนก
กิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 
กำรแต่งกำย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  แต่งกายด้วยชุดสุภาพ 

 
 นักศึกษาใหม ่แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาตามระเบียบ ดังนี้ 
นักศึกษำชำย  เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว กางเกงขายาวสีด า เข็มขัด
หนังสีด า หัวเข็มขัดสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 
ผูกเนคไทสีน้ าตาลทอง ติดเข็มกลัดเนคไทสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ 
สวมถุงเท้าสีด า และรองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า ไม่มีลวดลาย 
นักศึกษำหญิง เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป กลัดเข็ม
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยบนอกเสื้อเบื้องซ้าย กระโปรงทรงตรง   
เอวสูง   ด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ  ไม่รัดรูป  เสมอเข่าสีด า 
เข็มขัดหนังสีด า  หัวเข็มขัดสี เงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์ 

                                                                        มหาวิทยาลัย สวมถุงเท้าสั้นสีขาว และรองเท้าหุ้มส้นสีขาว 
 

ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อเป็นเกยีรติแก่ตนเอง และ

มหาวทิยาลัยราชมงคล   “มงคลแห่งพระราชา”  

“ยนิดีต้อนรับนักศกึษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทุกคน” 

 

ฝา่ยกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๔-๗๑๐๒๕๙ ต่อ ๗๑๑๘ 


