
กําหนดการรายงานตวันักศึกษาใหม ประจําปการศกึษา ๒๕๖๒ 

ณ มหาวทิยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกยีรติ ต.แมทราย อ.รองกวาง จ.แพร 

 

วัน/เดือน/ป เวลา กจิกรรม 

พ.ค. ๖๒ มหาวิทยาลัยแมโจ จัดสงกําหนดการ การข้ึนทะเบยีนเปนนักศกึษาใหม และคูมือเตรยีมความ

พรอมกอนเขารวมกจิกรรมพัฒนาศักยภาพนักศกึษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๒ ไปยังที่อยูที่

นักเรียนกรอกไวใหตอนสมัคร 

๑-๒๐ มิ.ย. ๖๒ - นักศกึษาใหมทุกคน รายงานตัว (ผานระบบ Internet ) เพ่ือขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหมที่ 

www.education.mju.ac.th ส่ังพมิพเอกสารรายงานตัวท้ังหมด แลวใหนักศกึษานําไปยื่นในวัน

รายงานตัว มีทั้งหมด ๑๒ รายการ (ไมตองจัดสงเอกสารไปมหาวทิยาลัยแมโจ-แพรฯ)  

๑๐ – ๑๔ ม.ิย. ๖๒ - ดําเนนิการยายทะเบยีนบานเขาบานเลขที่ ๑๗ หมูท่ี ๓ ตําบลแมทราย อําเภอรองกวาง  

  จังหวัดแพร กอนการเดินทาง ๗ วันทําการ (ยกเวนภูมิลําเนาจังหวัดแพร) 

๑๕ - ๑๖ ม.ิย. ๖๒ ๐๕.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 

- รายงานตัวเขาหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

- ยืน่เอกสารเงินกูเพ่ือการศึกษา(กยศ./กรอ.)  

๑๖ มิ.ย. ๖๒ ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. 

๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

- ประชุมผูปกครองนักศึกษาใหม ณ อาคารเทพ พงษพานชิ      

- ประชุมการจัดเอกสารการรายงานตัวข้ึนทะเบียนนักศกึษาใหม      

   ณ อาคารศูนยกีฬาในรมทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ 

๑๗ มิ.ย. ๖๒ ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

 

 

 

๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. 

- มอบตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ณ อาคารเทพ พงษพาณิช 

- ชําระเงินโครงการพานองกลับบาน ครัง้ท่ี ๑๖ 

- เปดบัญชทํีาบัตรนักศึกษาใหม      -  นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) 

- การยายทะเบียนบาน  - การผอนผนัทหาร   - เอกสารบัตรทอง     

- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลมิพระเกยีรติ 

๑๘ ม.ิย. ๖๒ ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

๑๗.๓๐ น. – ๒๑.๐๐ น. 

- สัมภาษณเงินกูยมืเพ่ือการศกึษา ณ อาคารเทพ พงษพาณิช 

- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา 

- ประชุมชี้แจงกิจกรรมทัศนศกึษา ณ มหาวทิยาลัยแมโจ-เชยีงใหม 

๑๙ มิ.ย. ๖๒ ๐๗.๐๐ น. 

๑๔.๐๐ น. 

- เดนิทางไปทัศนศกึษา ณ มหาวทิยาลัยแมโจ จังหวัดเชยีงใหม  

- รายงานตัวเขาหอพักนักศึกษามหาวทิยาลัยแมโจ 

กิจกรรมนักศึกษาใหม ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒๐ ม.ิย. ๖๒ ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

ปฐมนิเทศนักศกึษาใหม ณ  ศูนยกฬีาเฉลมิพระเกียรติ 

ตรวจรางกาย ณ อาคารอํานวย ยศสุข 

๒๑ ม.ิย. ๖๒ นักศกึษาใหมสอบวัดมาตรฐานทางดานภาษาอังกฤษ  (นศ.เตรยีมดินสอ ๒B มาดวย) 

มหาวิทยาลัยจะแจงกําหนดการภายหลัง นักศึกษาสามารถเขาศกึษาตัวอยางขอสอบ

ภาษาอังกฤษ ไดที่  http://www.lc.mju.ac.th/file/announcments/Example_MJU_DEEP.pdf 

๒๒ มิ.ย. ๖๒ ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 

๑๘.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. 

นักศกึษาใหมทุกคน  เขารวมกจิกรรมที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

งานเลี้ยงตอนรับสูรั้วอนิทนิล  ณ ศูนยกีฬาเฉลมิพระเกียรติ 



๒๓–๒๙ มิ.ย. ๖๒ - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศกึษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณความเปนลูกแมโจ ๒๕๖๒ 

๓๐ ม.ิย. ๖๒ - เดนิทางกลับมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลมิพระเกยีรติ โดยสวัสดภิาพ 

๑ ก.ค. ๖๒ - เปดภาคเรียน ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

หากมขีอสงสัยเกี่ยวกับเอกสารการรายงานตัว/การมอบตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม 

โปรดติดตอผูรับผดิชอบไดท่ีมหาวทิยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรต ิโทรศัพท ๐ ๕๔๖๔ ๘๕๙๓-๕  

 

ขอสงสัย ผูรับผดิชอบ หมายเลขภายใน 

๑. เอกสารรายงานตัวหรอืการมอบตัว 

๒. กรอกขอมูลรายงานตัวผาน www.phrae.mju.ac.th 

    โทร. ๐ ๕๓๘๗ ๓๔๖๐  

นายธนากร  แนวพิชติ 

นายอภสิิทธิ์ รัตนปภานันท 

๖๐๓๗ 

๖๐๓๕ 

๓. บัตรทอง และการตรวจรางกาย  นางสาวธนันทฐติา  สะปู 

นางบุษบง  เสนรังษี 

๖๐๐๖ 

๖๐๐๖ 

๔. หอพักศกึษาชาย/ชุดนักศกึษาชาย  

   การเดินทางไป ม.แมโจ- แพร  

   กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม(ชาย) 

   การยายทะเบยีนบาน 

วาท่ี รท.พีระสันต กระตายทอง 

นายภิญโญ ผลงาม 

 

๖๒๑๒ 

๖๒๑๒ 

๕. หอพักนักศึกษาหญิง/ชุดนักศกึษาหญิง/ 

    กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศกึษาใหม (หญงิ) 

นางสาวอัญชลี  ชมภูแกว 

 

๖๐๐๘ 

 

๖. กองทุนเงินกูยมืเพื่อการศกึษา นางสุธดิา  นะภิใจ ๖๐๔๔ 

๗. การผอนผันการเกณฑทหาร/นักศึกษาวิชาทหาร 

(รด.) 

วาท่ี รท.พีระสันต  กระตายทอง ๖๒๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลมิพระเกียรต ิขอเรียนเชิญผูปกครองนักศึกษาใหม ทุกทาน 

เขารวมโครงการ 

ผูบริหารพบผูปกครองนักศกึษาใหม ประจําปการศกึษา ๒๕๖๒ 

ในวันอาทิตยท่ี ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เวลา ๐๘:๓๐ – ๑๒:๐๐ น. ณ อาคารเทพ พงษพานชิ มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลมิพระเกยีรติ จังหวัดแพร 

 

 

(อาจารย ดร.ศุกรี  อยูสุข) 

คณบดมีหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลมิพระเกยีรติ 

 

 

 

กาํหนดการ โครงการผูบริหารพบผูปกครองนักศึกษาใหม ป ๒๕๖๒ วันอาทติยที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

เวลา กาํหนดการ 

๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ผูปกครองนักศกึษาใหมลงทะเบยีน 

 ชมวีดิทัศนแนะนํามหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลมิพระเกียรติ 

 กลาวตอนรับ และแนะนําผูบริหารมหาวทิยาลัยแมโจ-แพรฯ 

     โดย อาจารย ดร.ศุกร ี อยูสุข  

           คณบดมีหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลมิพระเกยีรติ 

 “เรียนอยางไร ในแมโจ-แพรฯ : หลักเกณฑที่ผูปกครองควรทราบ”  

     โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเทอืง โชคประเสรฐิ 

           รองคณบดีฝายวิชาการ 

 “ชวีตินักศึกษาในร้ัวมหาวทิยาลัย : บริการ สวัสดกิารและการใชชีวติ 

     โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรัญู  รรีมย  

           รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

 เปดโอกาสใหผูปกครองชักถาม 
 

 


