
กําหนดการรายงานตวันักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 
 

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม 

พ.ค. ๖๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดส่งกาํหนดการ การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และคู่มือเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ปกีารศึกษา ๒๕๖๒ ไปยังที่อยู่ที่

นักเรียนกรอกไว้ให้ตอนสมัคร 

๑-๒๐ มิ.ย. ๖๒ - นักศึกษาใหม่ทุกคน รายงานตัว (ผ่านระบบ Internet ) เพื่อข้ึนทะเบียนเปน็นกัศึกษาใหม่ที ่

www.education.mju.ac.th ส่ังพิมพ์เอกสารรายงานตัวทั้งหมด แล้วให้นักศึกษานําไปยืน่ในวัน

รายงานตัว มีทั้งหมด ๑๒ รายการ (ไม่ต้องจัดส่งเอกสารไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ)  

๑๐ – ๑๔ มิ.ย. ๖๒ - ดําเนินการย้ายทะเบียนบ้านเข้าบ้านเลขที ่๑๗ หมูที่ ่๓ ตําบลแม่ทราย อําเภอร้องกวาง  

  จังหวัดแพร่ ก่อนการเดินทาง ๗ วันทําการ (ยกเว้นภมูิลําเนาจงัหวัดแพร่) 

๑๕ - ๑๖ มิ.ย. ๖๒ ๐๕.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. 

๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 

- รายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

- ยื่นเอกสารเงินกู้เพื่อการศึกษา(กยศ./กรอ.)  

๑๖ มิ.ย. ๖๒ ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. 

๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

- ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ณ อาคารเทพ พงษ์พานิช      

- ประชุมการจัดเอกสารการรายงานตัวข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม่      

   ณ อาคารศูนย์กีฬาในร่มทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ 

๑๗ มิ.ย. ๖๒ ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

 

 

 

๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. 

- มอบตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ณ อาคารเทพ พงษ์พาณิช 

- ชําระเงินโครงการพาน้องกลับบ้าน ครั้งที่ ๑๖ 

- เปิดบัญชีทําบัตรนกัศึกษาใหม่      -  นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) 

- การย้ายทะเบียนบ้าน  - การผ่อนผันทหาร   - เอกสารบตัรทอง     

- ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรต ิ

๑๘ มิ.ย. ๖๒ ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

๑๗.๓๐ น. – ๒๑.๐๐ น. 

- สัมภาษณ์เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ อาคารเทพ พงษ์พาณิช 

- ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา 

- ประชุมชี้แจงกิจกรรมทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่ 

๑๙ มิ.ย. ๖๒ ๐๗.๐๐ น. 

๑๔.๐๐ น. 

- เดินทางไปทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  

- รายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

กิจกรรมนกัศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จงัหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที ่๒๐ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒๐ มิ.ย. ๖๒ ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ  ศนูย์กีฬากาญจนาภิเษกรชักาลที ่๙ 

ตรวจร่างกาย ณ อาคารอํานวย ยศสุข 

๒๑ มิ.ย. ๖๒ นักศึกษาใหม่สอบวัดมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ  (นศ.เตรียมดินสอ ๒B มาด้วย) 

มหาวิทยาลัยจะแจ้งกําหนดการภายหลัง นกัศึกษาสามารถเข้าศึกษาตัวอย่างข้อสอบ

ภาษาอังกฤษ ได้ที ่ 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. 

นักศึกษาใหม่ทุกคน  เข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกาํหนด 

งานเล้ียงต้อนรับสู่รั้วอินทนิล  ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ ๙ 



๒๓–๒๙ มิ.ย. ๖๒ - กิจกรรมพัฒนาศกัยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเปน็ลูกแม่โจ้ ๒๕๖๒ 

๓๐ มิ.ย. ๖๒ - เดินทางกลับมหาวิทยาลยัแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยสวัสดิภาพ 

๑ ก.ค. ๖๒ - เปิดภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารการรายงานตัว/การมอบตัวขึน้ทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

โปรดติดต่อผู้รับผิดชอบได้ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๖๔ ๘๕๙๓-๕  

 

ข้อสงสัย ผู้รับผิดชอบ หมายเลขภายใน 

๑. เอกสารรายงานตัวหรือการมอบตัว 

๒. กรอกข้อมลูรายงานตัวผ่าน www.phrae.mju.ac.th 

    โทร. ๐ ๕๓๘๗ ๓๔๖๐  

นายธนากร  แนวพิชิต 

นายอภิสิทธิ์ รัตนปภานนัท ์

๖๐๓๗ 

๖๐๓๕ 

๓. บัตรทอง และการตรวจร่างกาย  นางสาวธนันท์ฐิตา  สะป ู

นางบษุบง  เสนรังษี 

๖๐๐๖ 

๖๐๐๖ 

๔. หอพักศึกษาชาย/ชุดนักศึกษาชาย  

   การเดินทางไป ม.แม่โจ้- แพร่  

   กิจกรรมพัฒนาศกัยภาพนักศึกษาใหม่(ชาย) 

   การย้ายทะเบียนบ้าน 

ว่าที่ รท.พีระสันต์ กระต่ายทอง 

นายภิญโญ ผลงาม 

 

๖๒๑๒ 

๖๒๑๒ 

๕. หอพักนกัศึกษาหญิง/ชุดนักศึกษาหญิง/ 

    กิจกรรมพัฒนาศกัยภาพนักศึกษาใหม่ (หญิง) 

นางสาวอัญชลี  ชมภแูก้ว 

 

๖๐๐๘ 

 

๖. กองทนุเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา นางสุธิดา  นะภิใจ ๖๐๔๔ 

๗. การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร/นกัศึกษาวิชาทหาร 

(รด.) 

ว่าที่ รท.พีระสันต์  กระต่ายทอง ๖๒๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรต ิขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ทุกท่าน 

เข้าร่วมโครงการ 

ผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เวลา ๐๘:๓๐ – ๑๒:๐๐ น. ณ อาคารเทพ พงษ์พานิช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดแพร ่

 

 
(อาจารย์ ดร.ศุกรี  อยู่สุข) 

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

 

 

 

กําหนดการ โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปี ๒๕๖๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

เวลา กําหนดการ 

๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ผู้ปกครองนกัศึกษาใหม่ลงทะเบียน 

 ชมวีดิทัศน์แนะนํามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรต ิ

 กล่าวต้อนรับ และแนะนําผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 

     โดย อาจารย์ ดร.ศุกรี  อยู่สุข  

           คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรต ิ

 “เรียนอย่างไร ในแม่โจ้-แพร่ฯ : หลักเกณฑ์ที่ผู้ปกครองควรทราบ”  

     โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ 

           รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 “ชีวิตนกัศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย : บริการ สวัสดิการและการใช้ชีวิต 

     โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู  รีรมย์  

           รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองชักถาม 
 

 


