
-ร�าง- 

 
ปฏิทินการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม�โจ� 

ป การศึกษา 2562 
------------------------------ 

รอบท่ี 1  Portfolio รับตรง : พิจารณาใบสมัคร/ผลการเรียน/แฟ#มสะสมผลงาน 
สัดส�วน  50 % จากแผนการรับนักศึกษา 
ได�แก� 1. โควตาสถานศึกษาท่ีMOU โรงเรียนละ 45 คน : สถานศึกษาเลือกนักเรียนให9มหาวิทยาลัย  

2. โควตาสถานศึกษาท่ีไม<ได9MOU โรงเรียนละ 15 คน : สถานศึกษาเลือกนักเรียนให9มหาวิทยาลัย 
3. รับตรง (ผู9สนใจสมัครเอง) : คณะ/สาขาวิชาพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร 
4. โครงการปลูกผักแลกค<าเทอม (3 วิทยาเขต) : คณะ/สาขาวิชาพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร 

 
ระยะเวลา  1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 

กิจกรรม ผู�รับผิดชอบ ช�วงเวลา 
สมัครท่ีwww.admissions.mju.ac.th นักเรียน 1 – 15 ธค 61 
ดึงข9อมูล GPAX 5 ภาคการศึกษาและคะแนนรายวิชา/กลุ<ม
สาระรายวิชาของนักเรียนชั้น ม.6 ท่ัวประเทศ (เกรดเฉลี่ย
จํานวน 5 ภาคการศึกษา) จากศูนยPข9อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การคัดเลือกเข9าสถาบันอุดมศึกษา 

ทปอ. 1 ธค 61 

ดึงข9อมูล GPAX 5 ภาคการศึกษาและคะแนนรายวิชา/กลุ<ม
สาระรายวิชาของนักเรียนจากระบบ TCAS 

สํานักบริหารฯ 16 ธค 61 

ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงาน สัมภาษณP และสรุปผล สํานักบริหารฯ 
และสาขาวิชา 

17 ธค 61 – 25 มค 62 

ส<งข9อมูลนักเรียนของแต<ละสาขาวิชาเข9าระบบ TCAS สํานักบริหารฯ 19 ธค 61 
ส<งข9อมูลผู9ผ<านการคัดเลือกในรอบท่ี 1 เข9าระบบ TCAS สํานักบริหารฯ 26 มค 62 
ส<งข9อมูลผู9ผ<านการคัดเลือกในหลักสูตรนานาชาติ รอบท่ี 1 
เข9าระบบ TCAS 

สํานักบริหารฯ 26 มค 62 

ประกาศรายชื่อผู9ผ<านการคัดเลือก ทปอ. 28 มค 62 
ยืนยันสิทธิ์เข9าเรียนโดยเลือกจากสาขาวิชาท่ีผ<านการ
คัดเลือก ถ9าไม<ยืนยันสิทธิ์ จะถือว<าไม<ต9องการใช9สิทธิ์เข9า
เรียน จะขอสิทธิ์เข9าเรียนในภายหลังไม<ได9 

นักเรียน 30 – 31 มค 62 

ดึงข9อมูลผู9ยืนยันสิทธิ์เข9าเรียนในรอบท่ี 1 เพ่ือปรับแผนการ
รับของรอบถัดไป 

สํานักบริหารฯ 1 กพ 62 

สละสิทธิ์ ช<วงท่ี 1 (ผู9ท่ีได9ยืนยันสิทธิ์เข9าเรียนในรอบท่ี 1) นักเรียน 2 – 3 กพ 62 



กิจกรรม ผู�รับผิดชอบ ช�วงเวลา 
ดึงข9อมูลผู9สละสิทธิ์ ช<วงท่ี 1 เพ่ือปรับแผนการรับของรอบ
ถัดไป 

สํานักบริหารฯ 4 กพ 62 

นักเรียนท่ีผ<านการคัดเลือกชําระเงินค<าธรรมเนียมการศึกษา
ให9กับมหาวิทยาลัยแม<โจ9 

นักเรียน 5 - 15 กพ 62 

 
 
รอบท่ี 2  1. Portfolio รับตรง : พิจารณาใบสมัคร/ผลการเรียน/แฟ#มสะสมผลงาน 
 2. บางคณะท่ีมีจัดสอบ เช<น คณะสถาปYตยกรรมศาสตรPและการออกแบบสิ่งแวดล9อม และคณะ

สารสนเทศและการสื่อสาร 
สัดส�วน  30 % จากแผนการรับนักศึกษา 
ได�แก� 1. รับตรง (ผู9สนใจสมัครเอง) : คณะ/สาขาวิชาพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร 

2. รับตรง (ผู9สนใจสมัครเอง) : คณะ/สาขาวิชา จัดสอบคัดเลือก  (มีจํานวน 2 คณะ) 
3. โครงการบุตรหลานเกษตรกร ผ<านสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดท่ัวประเทศ “นักเรียน
โครงการศาสตรPพระราชา”  
4. โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน ผ<านสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34-42 
5. โครงการบุตรสมาชิก หรือบุตรบุคลากรสหกรณPเกษตร สหกรณPนิคม สหกรณPประมง สหกรณP
ร9านค9า สหกรณPออมทรัพยP สหกรณPบริการ และเครดิตยูเนี่ยน (ผ<านสหกรณPฯท่ัวประเทศ) 
6. โครงการความสามารถพิเศษทาง )ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป_-ศิลปวัฒนธรรม(  
7. โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา (ทุนกรมการปกครอง) 
8. โควตาบุตรศิษยPเก<าแม<โจ9 (ผ<านสมาคมศิษยPเก<าแม<โจ9) 
9. โควตาบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม<โจ9 
10. โครงการพิเศษอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดภายหลัง 
 

ระยะเวลา  4 กุมภาพันธC ถึง 25 เมษายน 2562 
กิจกรรม ผู�รับผิดชอบ ช�วงเวลา 

สมัครท่ีwww.admissions.mju.ac.th นักเรียน 4 กพ – 23 มีค 62 
ตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียน และ ตรวจสอบรายชื่อผู9ท่ี
ยังคงยืนยันสิทธิ์เข9าเรียนในรอบท่ี 1 

สํานักบริหารฯ 5 กพ – 29 มีค 62 

จัดสอบรายวิชาเฉพาะของสาขาท่ีอยู<นอกเหนือการจัดสอบ
ของ สทศ. 

บางคณะท่ี
ต9องการจัดสอบ 

9 – 10 มีค 62 

ส<งข9อมูลนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดของแต<ละ
สาขาวิชาเข9าระบบ TCAS 

สํานักบริหารฯ 30 มีค 62 

ดึงข9อมูลคะแนนสอบ GAT/PAT จาก สทศ. ทปอ. 1 เมย 62 
ดึงข9อมูล GPAX 5 ภาคการศึกษา คะแนนรายวิชา/กลุ<ม
สาระรายวิชา และคะแนนสอบ GAT/PAT ของนักเรียนจาก
ระบบ TCAS และประมวลผลคะแนน รวมถึงการเรียกสอบ
สัมภาษณP  

สํานักบริหารฯ 2 – 21 เมย 62 



กิจกรรม ผู�รับผิดชอบ ช�วงเวลา 
ดึงข9อมูลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ จาก สทศ. ทปอ. 5 เมย 62 
ดึงข9อมูลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญของนักเรียนจากระบบ 
TCAS และประมวลผลคะแนน รวมถึงการเรียกสอบ
สัมภาษณP  

สํานักบริหารฯ 6 – 21 เมย 62 

สาขาวิชาในกลุ<ม กสพท. ส<งรายชื่อผู9ไม<มีคุณสมบัติสมัคร
เข9ารับการคัดเลือก เช<น นิสิต/นักศึกษาปYจจุบันของ
สาขาวิชาท่ียังไม<ได9ดําเนินการยื่นเรื่องขอลาออก เปcนต9น 

สํานักบริหารฯ 10 เมย 62 

ดึงข9อมูล GPAX 6 ภาคการศึกษา และคะแนนรายวิชา/
กลุ<มสาระรายวิชาของผู9สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลายท่ัว
ประเทศ จากศูนยPข9อมูลสารสนเทศเพ่ือการคัดเลือกเข9า
สถาบันอุดมศึกษา 

ทปอ. 16 เมย 62 

ดึงข9อมูล GPAX 6 ภาคการศึกษา และคะแนนรายวิชา/
กลุ<มสาระรายวิชาของนักเรียนจากระบบ TCAS และ
ประมวลผลคะแนน รวมถึงการเรียกสอบสัมภาษณP 

สํานักบริหารฯ 17 – 21 เมย 62 

ส<งข9อมูลผู9ผ<านการคัดเลือกในรอบท่ี 2 เข9าระบบ TCAS สํานักบริหารฯ 22 เมย 62 
ส<งข9อมูลผู9ผ<านการคัดเลือกในหลักสูตรนานาชาติ รอบท่ี 2 
เข9าระบบ TCAS 

สํานักบริหารฯ 22 เมย 62 

ตรวจสอบรายชื่อผู9ผ<านการคัดเลือกในรอบท่ี 2 กับ รายชื่อ
ผู9ท่ียังคงยืนยันสิทธิ์เข9าเรียนในรอบท่ี 1 

ทปอ. 23 เมย 62 

ประกาศรายชื่อผู9ผ<านการคัดเลือก รอบท่ี 2 ทปอ. 24 เมย 62 
ยืนยันสิทธิ์เข9าเรียนโดยเลือกจากสาขาวิชาท่ีผ<านการ
คัดเลือก ถ9าไม<ยืนยันสิทธิ์ จะถือว<าไม<ต9องการใช9สิทธิ์เข9า
เรียน จะขอสิทธิ์เข9าเรียนในภายหลังไม<ได9 

นักเรียน 24 – 25 เมย 62 

ดึงข9อมูลผู9ยืนยันสิทธิ์เข9าเรียนในรอบท่ี 2 เพ่ือปรับแผนการ
รับของรอบถัดไป 

สํานักบริหารฯ 26 เมย 62 

นักเรียนท่ีผ<านการคัดเลือกชําระเงินค<าธรรมเนียมการศึกษา
ให9กับมหาวิทยาลัยแม<โจ9 

นักเรียน 1 - 10 พค 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รอบที่ 3  รับตรงร<วมกัน ใช9คะแนน (ระบบ TCAS) 
สัดส�วน  10 % จากแผนการรับนักศึกษา 
 
ระยะเวลา  17 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2562 

กิจกรรม ผู�รับผิดชอบ ช�วงเวลา 
สมัครผ�านระบบ TCAS และชําระเงินค<าสมัครตามจํานวน
สาขาวิชาท่ีเลือกสมัคร โดยชําระเงินผ<านระบบ Prompt 
Pay ท่ีตู9 ATM, Mobile Banking และ Internet Banking 
โดยระบุเลขท่ีใบแจ9งชําระเงิน หรือ ใบแจ9งชําระเงินท่ีมี QR 
Code ระบุตัวนักเรียน ท่ี Bank Branch และ Counter 
Service โดยเลือกได9สูงสุด 6 สาขาวิชา และระบุลําดับของ
แต<ละสาขาท่ีเลือกสมัคร ท้ังนี้ การเลือกสาขาวิชากับการ
ชําระเงินค<าสมัครแยกอิสระจากกัน แต<สามารถชําระเงิน
เพ่ิมเพ่ือเลือกสาขาเพ่ิมได9 ซ่ึงระบบอนุญาตให9เปลี่ยนแปลง
ข9อมูลสาขาวิชาท่ีเลือกได9จนถึงเวลาปxดระบบ 

นักเรียน 17 – 29 เมย 62  

สละสิทธิ์ ช<วงท่ี 2 (ผู9ท่ีได9ยืนยันสิทธิ์เข9าเรียนในรอบท่ี 1 
และ รอบท่ี 2)  

นักเรียน 26 – 27 เมย 62 

ดึงข9อมูลผู9สละสิทธิ์ ช<วงท่ี 2 จากระบบ TCAS เพ่ือนําไป
ปรับแผนการรับของรอบนี้หรือรอบถัดไป 

สํานักบริหารฯ 29 เมย 62 

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนรอบท่ี 3 กับ รายชื่อผู9ยังคงยืนยัน
สิทธิ์เข9าเรียนในรอบท่ี 1 และ รอบท่ี 2 หรือ ผู9ท่ีได9ยืนยัน
สิทธิ์เข9าเรียนครบแล9ว 2 ครั้ง 

ทปอ. 30 เมย 62 

ดึงข9อมูลคะแนนสอบ O-Net, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ 
จาก สทศ. ของนักเรียนใหม< 

ทปอ. 30 เมย 62 

ส<งข9อมูลการชําระเงินค<าสมัคร   ธนาคาร 30 เมย 62 
Update สถานะของการสมัคร*  ทปอ. 1 พค 62 
ดึงข9อมูลนักเรียนเพ่ือดําเนินการคัดเลือก สํานักบริหารฯ 2 พค 62 
ประมวลผลนักเรียนในแต<ละสาขาวิชา โดยเรียงลําดับ
รายชื่อของนักเรียนทุกคนตามเกณฑPท่ีสาขาวิชากําหนด 

สํานักบริหารฯ 2 – 5 พค 62 

ส<งรายชื่อนักเรียนท่ีได9จัดเรียงลําดับของแต<ละสาขาวิชาเข9า
ระบบ TCAS 

สํานักบริหารฯ 6 พค 62 

ส<งรายชื่อผู9ผ<านการคัดเลือกเข9าเรียนในโครงการท่ีผู9เรียน
ได9รับทุนการศึกษา 100% (ไม<ได9เข9าร<วมการคัดเลือกใน
ระบบ TCAS) เช<น จุฬาชนบท เปcนต9น 

สํานักบริหารฯ 6 พค 62 

ส<งรายชื่อผู9ผ<านการคัดเลือกเพ่ิมเติมในรอบท่ี 2 โควตา 
(คัดเลือกตัวสํารอง) เช<น แพทยPชนบท เปcนต9น 

สํานักบริหารฯ 6 พค 62 

ประมวลผลการจัดลําดับผู9มีสิทธิ์เข9าสอบสัมภาษณPของแต< ทปอ. 7 – 8 พค 62 



กิจกรรม ผู�รับผิดชอบ ช�วงเวลา 
ละสาขาวิชา 
ประกาศรายชื่อผู9มีสิทธิ์เข9าสอบสัมภาษณP ทปอ. 9 พค 62 
สอบสัมภาษณPผู9มีสิทธิ์เข9าเรียนในรอบท่ี 3 ถ9านักเรียนไม<
ต9องเรียนในสาขาวิชาท่ีประกาศรายชื่อให9เข9าสอบสัมภาษณP 
นักเรียนไม<ต9องไปสอบสัมภาษณP หรือ ไปแล9วแจ9งให9
สาขาวิชาทราบว<าไม<ต9องการเข9าเรียน จะถือว<านักเรียนไม<
ต9องการยืนยันสิทธิ์เข9าเรียน 

นักเรียน 13 พค 62 

ส<งรายชื่อผู9ผ<านการคัดเลือกจากการสอบสัมภาษณP 
(สาขาวิชาต9องการรับเข9าเรียน และ นักเรียนยืนยันเข9า
เรียน) เข9าระบบ TCAS 

สํานักบริหารฯ 15 พค 62 

ประกาศรายชื่อผู9ยืนยันสิทธิ์เข9าเรียนในรอบท่ี 3  ทปอ. 17 พค 62 
นักเรียนท่ีผ<านการคัดเลือกชําระเงินค<าธรรมเนียมการศึกษา
ให9กับมหาวิทยาลัยแม<โจ9 

นักเรียน 20 - 30 พค 62 

* สถานะของการสมัคร ประกอบด9วย 
� เรียบร�อย = ได9ชําระเงินค<าสมัครเรียบร9อย และ ไม<เปcนผู9ท่ีมีชื่อยืนยันเข9าเรียนอยู< หรือ ไม<เปcนผู9ท่ีได9

ยืนยันเข9าเรียนครบแล9ว 2 ครั้ง 
� ปฏิเสธการสมัคร = ไม<ได9ชําระเงินค<าสมัครภายในระยะเวลาของการรับสมัคร หรือ เปcนผู9ท่ีมีชื่อ

ยืนยันการเข9าเรียนแล9ว หรือ เปcนผู9ท่ีได9ยืนยันเข9าเรียนครบแล9ว 2 ครั้ง 
� รอตรวจสอบ = ได9ยืนยันสาขาวิชาท่ีสมัครแล9ว แต<สามารถแก9ไข เปลี่ยนแปลง สาขาวิชาท่ีสมัคร และ 

ลําดับท่ีของสาขาวิชาท่ีเลือกได9จนถึงเวลาปxดรับสมัคร 
� อยู�ระหว�างการสมัคร = ยังไม<ได9ยืนยันสาขาวิชาท่ีสมัครให9เรียบร9อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รอบที่ 4  Admission ใช9คะแนน (ระบบ TCAS) 
สัดส�วน  10 % จากแผนการรับนักศึกษา  (หรือท่ีเหลือท้ังหมด) 
 
ระยะเวลา  9 พฤษภาคม ถึง 7 มิถุนายน 2562 

กิจกรรม ผู�รับผิดชอบ ช�วงเวลา 
สมัครผ�านระบบ TCAS และชําระเงินค<าสมัคร (เลือกได9
สูงสุด 4 สาขาวิชา โดยระบุลําดับของแต<ละสาขาวิชาท่ี
เลือกสมัคร)  

นักเรียน 9 – 19 พค 62  

สละสิทธิ์ ช<วงท่ี 3 (ผู9ท่ีได9ยืนยันสิทธิ์เข9าเรียนในรอบท่ี 1 
รอบท่ี 2 และ รอบท่ี 3)  

นักเรียน 17 – 18 พค 62 

ดึงข9อมูลผู9สละสิทธิ์ ช<วงท่ี 3 จากระบบ TCAS เพ่ือนําไป
ปรับแผนการรับของรอบถัดไป 

สํานักบริหารฯ 19 พค 62 

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนรอบท่ี 4 กับ รายชื่อผู9ยังคงยืนยัน
สิทธิ์เข9าเรียนในรอบท่ี 1 รอบท่ี 2 และ รอบท่ี 3 หรือ ผู9ท่ีได9
ยืนยันสิทธิ์เข9าเรียนครบแล9ว 2 ครั้ง 

ทปอ. 20 พค 62 

ดึงข9อมูลคะแนนสอบ O-Net, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ 
จาก สทศ. ของนักเรียนใหม< 

ทปอ. 20 พค 62 

ส<งข9อมูลการชําระเงินค<าสมัคร  ธนาคาร 20 พค 62 
Update สถานะของการสมัคร  ทปอ. 21 พค 62 
ประมวลผลการจัดลําดับของแต<ละสาขาวิชา ทปอ. 22 – 28 พค 62 
ประกาศรายชื่อผู9มีสิทธิ์เข9าสอบสัมภาษณP ทปอ. 29 พค 62 
สอบสัมภาษณPผู9มีสิทธิ์เข9าเรียนในรอบท่ี 4 ถ9านักเรียนไม<
ต9องเรียนในสาขาวิชาท่ีประกาศรายชื่อให9เข9าสอบสัมภาษณP 
นักเรียนไม<ต9องไปสอบสัมภาษณP หรือ ไปแล9วแจ9งให9
สาขาวิชาทราบว<าไม<ต9องการเข9าเรียน จะถือว<านักเรียนไม<
ต9องการยืนยันสิทธิ์เข9าเรียน 

นักเรียน 3 มิย 62 

ส<งรายชื่อผู9ผ<านการคัดเลือกจากการสอบสัมภาษณP 
(สาขาวิชาต9องการรับเข9าเรียน และ นักเรียนยืนยันเข9า
เรียน) เข9าระบบ TCAS 

สํานักบริหารฯ 6 มิย 62 

ประกาศรายชื่อผู9ยืนยันสิทธิ์เข9าเรียนในรอบท่ี 4  ทปอ. 7 มิย 62 
นักเรียนท่ีผ<านการคัดเลือกชําระเงินค<าธรรมเนียมการศึกษา
ให9กับมหาวิทยาลัยแม<โจ9 

นักเรียน 11 - 15 มิย 62 

 
 
 
 



รอบที่ 5  รับตรงอิสระ หรือ รับประเภททดลองเรียน  
(โดยท่ีจะเก็บค<าธรรมเนียมการศึกษาเปcนประเภททดลองเรียนหรือไม<ก็ได9 ขึ้นอยู<กับ
คณะพิจารณา) 

สัดส�วน  รับจํานวนท่ีขาด เพ่ือให9เต็มตามแผนการรับนักศึกษา 
ระยะเวลา  30 พฤษภาคม ถึง 18 มิถุนายน 2562 

กิจกรรม ผู�รับผิดชอบ ช�วงเวลา 
สมัครท่ีwww.admissions.mju.ac.th นักเรียน  30 พค – 10 มิย 62  
สละสิทธิ์ ช<วงท่ี 4 (ผู9ท่ีได9ยืนยันสิทธิ์เข9าเรียนในรอบท่ี 1 
รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 และ รอบท่ี 4)  

นักเรียน 8 – 9 มิย 62 

ดึงข9อมูลผู9สละสิทธิ์ ช<วงท่ี 4 จากระบบ TCAS เพ่ือนําไป
ปรับแผนการรับของรอบนี้ 

สํานักบริหารฯ 10 มิย 62 

ประมวลผลคัดเลือก รวมถึงการเรียกสอบสัมภาษณP และ 
ตรวจสอบรายชื่อผู9ท่ียังคงยืนยันสิทธิ์เข9าเรียนในรอบท่ี 1 
รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 และ รอบท่ี 4 หรือ ผู9ท่ีได9ยืนยันสิทธิ์เข9า
เรียนครบแล9ว 2 ครั้ง 

สํานักบริหารฯ 11 – 14 มิย 62 

ส<งข9อมูลนักเรียนของแต<ละสาขาวิชาเข9าระบบ TCAS สํานักบริหารฯ 12 มิย 62 
ส<งรายชื่อผู9ผ<านการคัดเลือกในรอบท่ี 5 เข9าระบบ TCAS สํานักบริหารฯ 15 มิย 62 
ส<งข9อมูลผู9ผ<านการคัดเลือกในหลักสูตรนานาชาติ รอบท่ี 3 
เข9าระบบ TCAS 

สํานักบริหารฯ 15 มิย 62 

ตรวจสอบรายชื่อผู9ผ<านการคัดเลือกในรอบท่ี 5 กับรายชื่อผู9
ยังคงยืนยันสิทธิ์เข9าเรียนในรอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 และ 
รอบท่ี 4 หรือ ผู9ท่ีได9ยืนยันสิทธิ์เข9าเรียนครบแล9ว 2 ครั้ง 

ทปอ. 16 มิย 62 

ยืนยันสิทธิ์เข9าเรียนโดยเลือกจากสาขาวิชาท่ีผ<านการ
คัดเลือก 

นักเรียน 17 – 18 มิย 62 

ดึงข9อมูลผู9ยืนยันสิทธิ์เข9าเรียนในรอบท่ี 5 สํานักบริหารฯ 19 มิย 62 
นักเรียนท่ีผ<านการคัดเลือกชําระเงินค<าธรรมเนียมการศึกษา
ให9กับมหาวิทยาลัยแม<โจ9 

นักเรียน 19 มิย 62 

 

 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการรายงานตัว และข้ึนทะเบียนเปRนนักศึกษาใหม� 
ระยะเวลา  20-30 มิถุนายน 2562 

กิจกรรม ผู�รับผิดชอบ ช�วงเวลา 
รายงานตัวผ<านระบบออนไลนPได9ท่ี
www.admissions.mju.ac.th 
นักเรียนพิมพPเอกสาร หมายเลขท่ี 1-8 

นักเรียน  1 - 20 มิย 62  

รายงานตัวเข9าหอพัก ตามจุดบริการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด กองกิจการฯ 20 มิย 62 
รายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเปcนนักศึกษาใหม< (ด9วยตนเอง) 
ณ ศูนยPกีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลท่ี 9 
และตรวจร<างกาย 

สํานักบริหารฯ 20 – 21 มิย 62 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม< (ทุกวิทยาเขต) 
ณ ศูนยPกีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลท่ี 9 

มหาวิทยาลัย 22 มิย 62 

นักศึกษาใหม� เข�าร�วมโครงการ “English Day” หรือ 
สอบวัดมาตรฐานทางด�านภาษาอังกฤษ  

มหาวิทยาลัย 23 มิย 62 
(อย�างใดอย�างหนึ่ง) 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม�และเสริมสร�าง         
อัตลักษณ4ลูกแม�โจ� ประจําป�การศึกษา 2562กรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาใหม<  

นักศึกษาใหม< 24 - 30  มิย 62 

เปTดภาคเรียนท่ี 1 ป การศึกษา 2562 นักศึกษาใหม� 1 กค 62 
 
 

------------------------------------------- 


