ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
รอบที่ 5.5 (การรับเพิ่มเติม)
--------------------------------ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ จะด าเนิ น การรั บ สมั ค รบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาต่ อ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5.5
การรับเพิ่มเติม เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลตามความในมาตรา 7
และมาตรา 8 และมาตรา 31 (1) (8) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
รวมถึ ง ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง นโยบายระบบการคั ด เลื อ กกลางบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษา
ในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) มหาวิทยาลัย
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5.5 การรับเพิ่มเติม ดังมีรายละเอียด ดังนี้
1. กาหนดการ
รายการ
รั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาและช าระเงิ น
ค่าสมัครสอบ
ผู้มีสิทธิ์ชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารรายงานตัวเป็น
นักศึกษา

วัน/เดือน/ปี
19-26 มิถุนายน 2563
19-26 มิถุนายน 2563
25-26 มิถุนายน 2563

สถานที่
ส านั ก ทะเบี ย นและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ
ธนาคารกรุ ง เทพทุ ก สาขา หรื อ
กองคลัง สานักงานอธิการบดี
ส านั ก ทะเบี ย นและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2. คุณสมบัตแิ ละพื้นความรู้ของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
2.1.1 คุณสมบัติด้านความรู้
(1) ผู้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต ต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

-2-

(2) ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.70 ขึ้นไป
(ยกเว้น สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศิลป์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป)
2.1.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะความเป็นครู
(1) ไม่เป็นภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา
(2) ร่ า งกายแข็ ง แรง ไม่ เ ป็ น โรคต่ อ ไปนี้ คื อ โรคเรื้ อ น วั ณ โรคระยะอั น ตราย
โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สั งคม ติดยาเสพติดให้ โ ทษ
อย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
(3) ความประพฤติเรียบร้อย และมีคุณสมบัติดังนี้
ก. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
ข. เป็ น ผู้ เ ลื่ อ มใสในศาสนา และสนั บ สนุ น การปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ค. ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติ
เสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
(4) คุณลักษณะทางด้านจิตใจ มีคุณสมบัติดังนี้
ก. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
ข. มีจิตใจมุ่งพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
ค. ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง
ง. ไม่ เ คยมี ป ระวั ติ เ ป็น ผู้ มี บุค ลิ ก ภาพผิ ด ปกติ ซึ่ งจะเป็น อุ ป สรรคและก่ อให้ เ กิ ด
ความเสียหายในการประกอบอาชีพครู
2.2 คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอื่น นอกเหนือจาก ข้อ 2.1
2.2.1 คุณสมบัติด้านความรู้
(1) ผู้สมัครเข้าศึกษา หลั กสูตรอื่นที่ไม่ใช่หลั กสูตรครุศาสตรบั ณฑิต ต้องเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
2.2.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะทั่วไป
(1) ไม่เป็นภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา
(2) มีร่ า งกายแข็ งแรง ไม่ เ ป็ นโรคต่ อ ไปนี้ คื อ โรคเรื้อ น วั ณ โรคระยะอั น ตราย
โรคเท้าช้าง ในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษ
อย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
(3) ต้องไม่โรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3. หลักสูตรที่เปิดรับสมัครเข้าศึกษา
3.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
3.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี

วุฒิที่ได้รับ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วุฒิที่ได้รับ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
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3.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา
จากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
3.4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา
จากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
3.5 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
3.6 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
3.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา
จากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
3.8 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี

วุฒิที่ได้รับ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
วุฒิที่ได้รับ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
วุฒิที่ได้รับ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
วุฒิที่ได้รับ นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
วุฒิที่ได้รับ เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
วุฒิที่ได้รับ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วุฒิที่ได้รับ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วุฒิที่ได้รับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

4. สาขาวิชาที่เปิดรับ จานวนที่เปิดรับ คุณสมบัตกิ ารรับสมัคร
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสาขาวิชาที่เปิดรับ จานวนที่เปิดรับ และคุณสมบัติการรับสมัคร
ลาดับ

สาขาวิชา/หลักสูตร

หลักสูตร

1
2
3
4
5
6
7

ครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาพิเศษ
ค.บ.
เกษตรศาสตร์
ค.บ.
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ค.บ.
เคมี
ค.บ.
จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ)
ศศ.บ.
นาฏศิลป์
ค.บ.
ฟิสิกส์
ค.บ.

8
9

ศิลปศึกษา
อุตสาหกรรมศิลป์

ค.บ.
ค.บ.
รวม

จานวนที่
เปิดรับ
1
3
17
29
8
19
13
19
13
122

คุณสมบัติของการรับสมัคร
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
มีจานวนหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
1. มีจานวนหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2. มีจานวนหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
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ลาดับ
10

11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

จานวนที่
คุณสมบัติของการรับสมัคร
เปิดรับ
เทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เกษตรศาสตร์
วท.บ.
33
1. มีจานวนหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
2. มีจานวนหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
หรือ ปวส. สาขาวิชาเกษตรกรรม เกษตรศาสตร์
เกษตรอุตสาหกรรม เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์
การผลิตภัณฑ์ประมง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วท.บ.
36
1. มีจานวนหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
2. มีจานวนหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
หรือ ปวส. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการผลิตภัณฑ์ประมง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
สาขาวิชา/หลักสูตร

สัตวศาสตร์

หลักสูตร

วท.บ.

36

1. มีจานวนหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
2. มีจานวนหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
หรือ ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รวม
105
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนาชุมชน
ศศ.บ.
12
รับทุกแผนการเรียน
ดนตรีสากล
ศศ.บ.
7
รับทุกแผนการเรียน
ภาษาญี่ปุ่น
ศศ.บ.
18
รับทุกแผนการเรียน
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
วท.บ.
32
รับทุกแผนการเรียน
วัฒนธรรมศึกษา
ศศ.บ.
38
รับทุกแผนการเรียน
ศิลปะการแสดง
ศศ.บ.
26
รับทุกแผนการเรียน
ศิลปะและการออกแบบ
ศศ.บ.
15
รับทุกแผนการเรียน
รวม
148
วิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การจัดการ (เทียบโอนฯ)
บธ.บ.
20
รับทุกแผนการเรียน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี)
บธ.บ.
18
รับทุกแผนการเรียน
การบัญชี (เทียบโอนฯ)
บช.บ.
19
ปวส.การบัญชี
การเป็นผู้ประกอบการ
บธ.บ.
26
รับทุกแผนการเรียน
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
บธ.บ.
27
รับทุกแผนการเรียน
แขนงการจัดการพาณิช์ดิจิทัล (4 ปี)
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
บธ.บ.
29
รับทุกแผนการเรียน
แขนงการจัดการพาณิช์ดิจิทัล (เทียบโอนฯ)
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
บธ.บ.
32
รับทุกแผนการเรียน
แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (4 ปี)
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
บธ.บ.
35
รับทุกแผนการเรียน
แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (เทียบโอนฯ)
ธุรกิจระหว่างประเทศ
บธ.บ.
7
รับทุกแผนการเรียน
นิเทศศาสตร์
นศ.บ.
23
รับทุกแผนการเรียน
เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล
ศ.บ.
37
รับทุกแผนการเรียน
รวม
273
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ลาดับ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47
48

จานวนที่
คุณสมบัติของการรับสมัคร
เปิดรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
การออกแบบผลิตภัณฑ์
วท.บ.
32
รับทุกแผนการเรียน
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
วท.บ.
28
รับทุกแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
คณิตศาสตร์
วท.บ.
31
มีจานวนหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)
วท.บ.
34
รับทุกแผนการเรียน
เคมี
วท.บ.
36
มีจานวนหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
ชีววิทยา
วท.บ.
27
รับทุกแผนการเรียน
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
วท.บ.
9
รับทุกแผนการเรียน
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน)
วท.บ.
22
ปวส.สาขาก่อสร้าง สถาปัตยกรรม โยธา สารวจ และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เทคโนโลยีเว็บ
วท.บ.
33
รับทุกแผนการเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ.
18
รับทุกแผนการเรียน
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.
21
รับทุกแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วท.บ.
34
รับทุกแผนการเรียน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วท.บ.
27
1. มีจานวนหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
2. มีจานวนหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
รวม
352
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การจัดการการค้าชายแดน
บธ.บ.
48
รับทุกแผนการเรียน
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ศศ.บ.
50
รับทุกแผนการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ศศ.บ.
39
รับทุกแผนการเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วท.บ.
39
รับทุกแผนการเรียน
สาธารณสุขชุมชน
ส.บ.
36
1. มีจานวนหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
2. มีจานวนหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
รวม
212
รวมทั้งหมด 1,212
สาขาวิชา/หลักสูตร

หลักสูตร

5. การรับสมัครเข้าศึกษา
5.1 การสมัครทางอินเทอร์เน็ต ผู้สมัครให้สมัครเข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ต โดยมีขั้นตอนดังนี้
5.1.1 ผู้สมัครบัน ทึกข้อมูล การสมัครทางอินเทอร์เน็ต ณ สานักทะเบียนและประมวลผล
ระหว่างวันที่ 19-26 มิถุนายน 2563
5.1.2 เข้าสู่ระบบการสมัครที่ http://www.tcas.cmru.ac.th/ โดยศึกษารายละเอียดได้
จากคู่มือการใช้งานบนเว็บไซต์
5.1.3 ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครเพียง 1 สาขาวิชา โดยผู้สมัครจะต้องชาระค่าสมัคร 400 บาท
5.1.4 กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ไม่ตรงกับพื้นความรู้เฉพาะสาขาวิชาที่กาหนด
จะไม่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้น
5.1.5 ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินค่าสมัครสอบนาใบแจ้งการชาระเงินไปชาระเงินที่
สานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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6. รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
6.1 ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ์เ ข้า ศึ กษาบั น ทึ กประวั ติเ ข้า ศึก ษาทางอิน เทอร์ เ น็ต http://reg.cmru.ac.th/
ในระหว่างวันที่ 19-26 มิถุนายน 2563 พร้อมชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าประกันทรัพย์สิ น
เสียหาย ค่าอุปกรณ์การเรียน กิจกรรม และบริการสุขภาพ ค่าอบรมภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาใหม่
และค่ า หอพั ก (ถ้ า มี ) ณ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ทุ ก สาขา หรื อ ธนาคารกรุ ง เทพทุ ก สาขา หรื อ
กองคลัง สานักงานอธิการบดี ในระหว่างวันที่ 19-26 มิถุนายน 2563
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรภาษาไทย ประมาณ 7,000-8,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ประมาณ 17,000-30,000 บาท
- ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 1,000 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน กิจกรรม และบริการสุขภาพ 2,650 บาท
***สาหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์
สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ต้องชาระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนี้
- ค่าหอพัก 5,000 บาท
- ค่าประกันหอพัก 1,000 บาท
6.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) แบบฟอร์มการรายงานตัว ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต จานวน 1 ฉบับ
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 2 ฉบับ
หมายเหตุ คานาหน้าในบัตรประจาตัวประชาชน *ต้องไม่ใช่เด็กชายหรือเด็กหญิง*

(4) สาเนาใบรายงานผลการเรียนฉบับสาเร็จการศึกษา ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
กรอกรหัสนักศึกษา และสาขาวิชา จานวน 2 ฉบับ
(5) สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 2 ฉบับ
6.3 นาเอกสารรายงานตัวพร้อมหลักฐานในข้อ 6.2 มายื่น ณ สานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-16.00
น. ตามกาหนดเวลา ดังนี้
คณะ/วิทยาลัย
วิทยาการจัดการ
ครุศาสตร์

วันที่
25 มิถุนายน 2563
25 มิถุนายน 2563

เวลา
08.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 26 มิถุนายน 2563
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / 26 มิถุนายน 2563
เทคโนโลยีการเกษตร

08.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.

หมายเหตุ
* ห า ก นั ก ศึ ก ษ า
ไม่สามารถยื่นเอกสารรายงาน
ตัว ได้ ภ ายในเวลา 16.00 น.
สามารถยื่ น เอกสารในวั น
ถัดไปได้

หมายเหตุ **ขอความร่วมมือนักศึกษายื่นเอกสารรายงานตัวตามวันและเวลาที่กาหนด เพื่อ ให้เป็นไปตามมาตรการและ
การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

