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หากผู้ที่ผ่านการสอบ… 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ป ี

คณะพยาบาลศาสตร์ 
ระบบรับตรง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖6 

 
 

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๖6 โดยการสอบคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

๑. คุณสมบัติท่ัวไป 
๑.๑ สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง ส่วนสูงไม่ต่ ากว่า ๑๕๐ เซนติเมตร และมีน้ าหนักตัวสัมพันธ์กับ

ส่วนสูง ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ระหว่าง ๑๘.๕๐-๒๙.๙๐ กก/ม๒ (หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์) 

๑.๒ อายุไม่ต่ ากว่า ๑๗ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร 
๑.๓ รับผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะต้องส าเร็จการศึกษา

ก่อนวันที่ 3 กรกฎาคม ๒๕๖6 
๑.๔ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนขึ้นไป (GPAX) ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕ และมีจ านวนหน่วยกิต 

ในรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยกิต (GPA 2.50 ขึ้นไป) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต (GPA 2.50 ขึ้นไป) และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ไมน่้อยกว่า ๙ หน่วยกิต (GPA 2.50 ขึ้นไป) 

๑.๕ เป็นผู้ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๑.๖ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เรียนดี แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
๑.๗ ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟ่ันเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ เป็นโรคที่จะเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา 
๑.๘ มีผู้ปกครอง หรือ ผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบ ารุงการศึกษา 

และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
๑.๙ พ านักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

 

๒. คุณสมบัติเฉพาะ 
 ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค
อาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ตามรายงานผลการตรวจร่างกายของผู้สมัครเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งผลการตรวจของแพทย์ ประกอบด้วยผลการตรวจร่างกายทั่วไป การตรวจสายตา 
การวัดระดับการมองเห็นการตรวจตาบอดสีการตรวจการได้ยิน การตรวจทางรังสีของทรวงอก และการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

 -ร่าง- 
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4. การสมัคร...  
 

 หากผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้
ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลัง หรือพบว่ารายงานผลการตรวจร่างกายตามที่ระบุไว้มีข้อหนึ่งข้อใดที่ระบุ
ว่าผิดปกติ หลังจากท่ียืนยันสิทธิ์แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษา 
 

๓. คณะ/สาขาวิชา และจ านวนรับ 

ล าดับ คณะ/สาขาวิชา 
สอบ

สัมภาษณ์ 
GPAX    

ไม่ต่ ากว่า 
จ านวน

รับ 
๑ คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  

รับผู้ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจะต้องมี 
GPAX ไม่ต่ ากว่า 2.75 และมีรายละเอียดกลุ่มสาระการเรียนรูด้ังต่อไปนี ้
1. ผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  (GPA 2.50 ขึ้นไป) 
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไมน่้อยกว่า ๑๐ หน่วยกติ  
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไมน่้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต    
     - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ ไม่น้อยกวา่ ๙ หนว่ยกติ 
2. ผูส้มัครต้องอัปโหลดแบบฟอรม์การตรวจร่างกายตามที่คณะก าหนด โดยมสีุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง และมนี้ าหนักตวัสัมพนัธ์กับส่วนสงู คา่ดชันมีวลกาย (BMI) ระหวา่ง 
๑๘.๕๐-๒๙.๙๐ กก/ม๒ (หรืออยู่ในดลุยพนิิจของคณะกรรมการสอบสมัภาษณ)์  
3. ผู้สมัครต้องอัปโหลดผลคะแนนทางภาษาอังกฤษผา่นระบบออนไลน ์
    3.1 กรณีก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 : จะต้องมีผลคะแนน TGAT  
ความถนัดทั่วไป (รหัสวชิา 90) TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ หรอืผลสอบ
ภาษาอังกฤษจากสถาบนัที่ได้รับการยอมรับ 
    3.2 กรณีส าเร็จการศึกษา ก่อนปีการศึกษา 2565 : จะต้องมีผลสอบ
ภาษาอังกฤษจากสถาบนัที่ได้รับการยอมรับ 
    3.3 กรณีไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษให้อ่านรายละเอียดจากข้อ 4.3.4  
ผลคะแนนทางภาษาอังกฤษ 
4. ผู้สมัครต้องอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงานดา้นที่เกี่ยวข้อง (ไม่ก าหนดรปูแบบ) อาทิเชน่ 
การศึกษาดูงาน/อบรม/สัมมนา/ฝึกงาน ทางด้านสุขภาพ ดา้นภาษา และ
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ ที่อยากน าเสนอ  
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์ วันที่ ๑0 เมษายน ๒๕๖6 
6. การสอบสัมภาษณ์ (ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน 1 เล่ม) 
วันที ่๒2 - ๒4 เมษายน ๒๕๖6 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
ติดต่อสอบถาม :  
- เกี่ยวกับการสมัคร : งานรับเข้านักศึกษา ส านักบริหารและพฒันาวิชาการ 
เบอร์โทร 0 5387 3460 
- เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน / ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) / การฝึกงาน /  
การยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ : อาจารย์บษุกร  ยอดทราย   
โทรศัพท์ 09 1071 9957  (ระหว่างเวลา  9.00 – 15.00 น. เท่านัน้) 

 ๒.๗๕ 
 
 

๕๐ 
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4.3.4 ผลคะแนน... 

4. การสมัคร  
4.1 การสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น 
 4.1.1 สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่  admissions.mju.ac.th ในระหว่างวันที่ 20 

กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2566  
4.1.2 ช าระค่าสมัครในระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2566 โดยสั่งพิมพ์

ใบช าระเงินค่าสมัคร (ใบ Pay-in) ช าระได้ที่บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด (7-Eleven) ได้ทุกสาขา
ทั่วประเทศ (มีค่าบริการ 10 บาท) หรือช าระผ่าน Mobile Banking Application ได้ทุกธนาคาร 
(ไม่มีค่าบริการ) ภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 30 มีนาคม 2566 

4.2 อัตราค่าสมัคร  
อัตราค่าสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คนละ 300 บาท (-สามร้อยบาทถ้วน-) 

สามารถตรวจสอบสถานะการรับช าระเงินดังกล่าว ได้ในวันถัดไปเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (ไม่นับวันหยุด
นักขัตฤกษ์) ที่ admissions.mju.ac.th (กรณียกเลิกการสมัคร หรือท าการปรับเปลี่ยนสาขาวิชา ช าระเงิน
ผิดบัญชี ช าระเงินซ้ าซ้อน หรือสมัครผิดหลักสูตร คุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ) 

 

4.3 เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัคร 
  ผู้สมัคร Upload file เอกสารการสมัครหลังจากช าระค่าสมัครแล้ว 1 วันท าการ (เอกสาร
การสมัครตามที่สาขาวิชาก าหนด) โดยผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่งเอกสารการสมัครในรูปแบบ PDF file ผ่าน
ระบบรับสมัครเท่านั้น ในระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 3 เมษายน 2566 (เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณา) ดังต่อไปนี้ 

 4.3.1 ใบแสดงผลการศึกษา : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1) ที่แสดงผลการเรียน 5 
ภาคการศึกษาขึ้นไป โดยสถานศึกษาออกให้พร้อมมีตราประทับของสถานศึกษา แล้วสแกนจากฉบับจริงเป็น
ไฟล์นามสกุล PDF ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB (กรณีมี 2 หน้าให้สแกนทั้งด้านหน้า
และด้านหลัง) 

 * ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัครตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับใบแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1/รบ.1)  ให้สแกนหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุลสแกนเป็นไฟล์นามสกุล PDF ขนาดภาพเท่ากับ 
A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับใบแสดงผลการศึกษา 
  4.3.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่ก าหนดรูปแบบ) จ านวนหน้าไม่เกิน ๑๐ หน้า 
กระดาษ A๔ ไม่รวมปกประกอบด้วย  
   4.3.2.1 ประวัติส่วนตัว ๑ หน้ากระดาษ A๔  
   4.3.2.2 ผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, MU-ELT, TOEFL, IELTS (ถ้ามี) 
   4.3.2.3 เกียรติบัตรที่แสดงถึงความสามารถทางวิชาการ อาทิเช่น การศึกษา
ดูงาน/อบรม/สัมมนา/ฝึกงาน ทางด้านสุขภาพ ด้านภาษา และความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ ที่อยากน าเสนอ  

 สแกนเป็นไฟล์นามสกุล PDF ขนาดภาพเท่ากับ A4 หากขนาดของไฟล์เกิน 5 MB 
ให้อัปโหลดไฟล์ไปเก็บที่ Google Drive เพ่ือท าการแชร์ลิงค์มายังระบบรับสมัคร (และยื่นวันสอบสัมภาษณ์
อีก 1 เล่ม) 
  4.3.3 แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย (ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ก าหนด) สแกนเป็นไฟล์
นามสกุล PDF ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB  

http://www.admissions.mju.ac.th/
http://www.admissions.mju.ac.th/
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  4.3.4 ผลคะแนนทางภาษาอังกฤษ สแกนเป็นไฟล์นามสกุล PDF ขนาดภาพเท่ากับ A4 
ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB  

- กรณีก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 : จะต้องมีผลคะแนน TGAT ความถนัด
ทั่วไป (รหัสวิชา 90) TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือผลสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการ
ยอมรับ 

- กรณีส าเร็จการศึกษา ก่อนปีการศึกษา 2565 : จะต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ
จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ 

- กรณไีม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ 2 ประเภทข้างต้น ผู้สนใจสามารถสมัคร และขอ
สอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ผ่านโปรแกรมข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ให้แก่บุคคลทั่วไป) 
โดยวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษด้วยเกณฑ์ CEFR ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
(จ านวนจ ากัด ไม่เกิน 100 ที่นั่ง) ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลาสอบ 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง
ศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-testing) ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 70 ปี ซึ่งจะต้องช าระค่าสมัครคนละ 200 บาท 
(-สองร้อยบาทถ้วน-) ในระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2566 ช าระผ่าน Mobile Banking 
Application ได้ทุกธนาคาร (ไม่มีค่าบริการ) ภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 30 มีนาคม 2566 ติดต่อ
สอบถาม โทรศัพท ์0 5387 5612 / Facebook Page: Maejo University Language Center 
 

หมายเหตุ  
1. กรณีที่ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาแล้วให้สแกนใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวันส าเร็จการศึกษา 

(ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)  
2. หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือ ตรวจสอบพบในภายหลัง

ว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือ เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครเป็นเท็จ หรือ ปลอม ผู้สมัคร
จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร ช าระเงินค่าสมัคร หรือ ได้ผ่านการ
คัดเลือกแล้วก็ตาม และอาจถูกด าเนินคดีอาญาตามกฎหมาย 

4.๔ ตรวจสอบความถูกต้องสถานะการสมัคร แก้ไขข้อมูลการสมัคร  
ผู ้สมัครต้องตรวจสอบสถานะการอัปโหลดไฟล์ เอกสารที่ admissions.mju.ac.th 

หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติมจะมีข้อความแจ้งเตือนที่หน้าเว็บอัปโหลดไฟล์ โดยผู้สมัคร
ต้องด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 3 เมษายน 2566 หากผู้สมัครไม่ด าเนินการแก้ไขหรือ อัปโหลด
ไฟล์ ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่คณะ/สาขาวิชาก าหนด และตามระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
โดยมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และการสอบสัมภาษณ์ 
5.1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่ admissions.mju.ac.th วันที่ ๑0 เมษายน ๒๕๖6  
5.2 ทดสอบภาษาอังกฤษในวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องสอบศูนย์สอบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-testing)  ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 70 ปี (กรณีลงทะเบียนสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษด้วย
เกณฑ์ CEFR ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 

5.3 การสอบสัมภาษณ์ ในระหว่างวันที่ ๒2 - ๒4 เมษายน ๒๕๖6 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ณ อาคารเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้   

 
 

6. เกณฑ์การพิจารณา... 

https://www.facebook.com/MaejoUniversityLanguageCentre
http://www.admissions.mju.ac.th/
http://www.admissions.mju.ac.th/
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6. เกณฑ์การพิจารณาและการสอบคัดเลือก 
 6.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้ในประกาศนี้  
 6.๒ มีผลการเรียน ๕ หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 6.๓ มีแฟ้มสะสมผลงาน (ไม่ก าหนดรูปแบบ) จ านวนหน้าไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ A๔ 
 6.4 มีแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย 
 6.5 ใบแสดงผลคะแนน TGAT ความถนัดทั่วไป (รหัสวิชา 90)/ผลการสอบภาษาอังกฤษจาก
สถาบันที่ได้รับการยอมรับ 
 6.๖ ผลการสอบสัมภาษณ ์

6.7 การตัดสินผลของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

7. การประกาศผล 
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่  admissions.mju.ac.th วันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๖6 
 

8. การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 8.๑ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพิมพ์ใบช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (Pay- in) ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตที่ admissions.mju.ac.th เพ่ือน าไปช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน ๔๕,๐๐๐ บาท 
(สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในระหว่างวันที่ 1-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖6 และให้ตรวจสอบสถานะการรับช าระ
เงินดังกล่าวในระบบได้ในวันถัดไปเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป (ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์) กรณีไม่ช าระเงิน
ดังกล่าวในระยะเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์เรียกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอันดับส ารองต่อไป 

- ช าระผ่าน Mobile Banking Application ได้ทุกธนาคาร (ไม่มีค่าบริการ) ภายในเวลา 
22.00 น. ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2566   

- ช าระได้ที่บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด (7-Eleven) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ (มีค่าบริการ 
10 บาท) ภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 

- ช าระผ่านบัตรเครดิต Master Card หรือ VISA ได้ที่บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด 
(7-Eleven) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ (ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 1.25% และค่าธรรมเนียม 10 บาท) ภายใน
เวลา 22.00 น. ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 

8.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ทุกประเภทการเข้าศึกษาต่อ) ที่ได้ท าการช าระเงิน
ค่าสมัคร และค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถไปสมัคร
สาขาวิชาอื่น ๆ ในรอบถัดไปได้ เว้นแต่ไปท าการสละเงินค่าสมัคร และค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยเขียน
ค าร้องขอลาออก มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือท าการปรับเปลี่ยน
สาขาวิชาให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

9. อัตราค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖6 
 อัตราค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นแบบเหมาจ่ายปีการศึกษาละ ๙๐,๐๐๐ บาท 
(เก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคฤดูร้อน (ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมหอพักในมหาวิทยาลัย) 
 

 
 

10. ทุนการศึกษา... 

http://www.admissions.mju.ac.th/
http://www.admissions.mju.ac.th/
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10. ทุนการศึกษา 
 ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ได้ที่  

10.1 งานทุนการศึกษาและให้ค าปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 0 5387 3183 
https://www.facebook.com/Scholarship.maejo 

10.2 เกี ่ยวกับกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา โทรศัพท์ 0 5387 3188 หรือ 0 5387 
3189 https://www.facebook.com/StudentloanMaejo/ 

 

11. การตัดสิทธิ์และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกประเภท 
11.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ให้ถือ

ว่าถูกตัดสิทธิ์ 
11.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระหว่างวันที่ 1 - 10 พฤษภาคม 

2566 ถือว่าสละสิทธิ์  
11.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่รายงานตัว (ผ่านระบบรายงานตัวออนไลน์) ในระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 

– 2 มิถุนายน 2566 ถือว่าสละสิทธิ์ 
11.4 ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่น าส่งใบแสดงผลการเรียนฉบับจบการศึกษาในระยะเวลา ที่ก าหนด 

มหาวิทยาลัยจะไม่ด าเนินการออกรหัสนักศึกษาให้ และสงวนสิทธิ์ไม่ท าการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

12. การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
๑2.๑ การรับก าหนดการการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 

ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดาวน์โหลดก าหนดการการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ใน
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖6 และดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖6 ในวันที่ ๒ มิถุนายน 
๒๕๖6 เป็นต้นไป ได้ที่ admissions.mju.ac.th 

๑2.๒ การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (ผ่านระบบออนไลน์) 
 นักศึกษาใหม่ทุกคนเมื ่อช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ในระหว่างวันที ่ 2 

พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 ให้รายงานตัว (ผ่านระบบออนไลน์) เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ที่  
admissions.mju.ac.th โดยสั่งพิมพ์เอกสารรายงานตัวทั้งหมดไว้ (น าเอกสารมาในวันรายงานตัวที่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้)  

นักศึกษาใหม่ต้องตรวจสอบสถานะการอัปโหลดเอกสารที่ admissions.mju.ac.th หาก
เอกสารไม่ถูกต้องหรือให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติมจะมีข้อความแจ้งเตือนที่หน้าเว็บว่า "Upload file" นักศึกษา
ใหม่ต้องด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 7 มิถุนายน ๒๕๖6 หากนักศึกษาใหม่ไม่ด าเนินการแก้ไข
หรืออัปโหลดเอกสารให้ถูกต้องตามระยะเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่ออกรหัสนักศึกษาให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

๑3. การรายงานตัวเข้าหอพักมหาวิทยาลัย และการปฐมนิเทศ 
 นักศึกษาใหม่ทุกคนรายงานตัวเพื่อเข้าหอพักนักศึกษาในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖6 เวลา ๐๙.๐๐-
๑๒.๐๐ น. ณ จุดบริการบริเวณหน้าโรงอาหาร (อาคารเทิดกสิกร) พร้อมยื่นเอกสารตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดต่อเจ้าหน้าที ่และจะต้องพักอาศัยหอพักในมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา 4 ปี 
 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ทุกคนเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖6 
เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   

๑4. การเข้าร่วม... 

https://www.facebook.com/Scholarship.maejo
https://www.facebook.com/StudentloanMaejo/
http://www.admissions.mju.ac.th/
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๑4. การเข้าร่วมกิจกรรมสู่เส้นทางวิชาชีพการพยาบาลประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  
 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม “สู่เส้นทางวิชาชีพการพยาบาล” ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖6 ในระหว่างวันที่ ๑๖-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖6 ณ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
(ก าหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

15. การแต่งกายของนักศึกษาใหม่ 
นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องแต่งกายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนักศึกษา 

พ.ศ. 2562 ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 0 5387 3072 หรือเพจเฟสบุ๊ค : งานวินัยและพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 

๑6. การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 
นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ 

และกิจกรรมพิธีมอบสัญลักษณ์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2566 ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

๑7. การจัดการเรียนการสอน และการเปิดภาคการศึกษา 
มหาวิทยาลัยก าหนดเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 

(มหาวิทยาลัยจะท าการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ให้นักศึกษาใหม่ทุกคน) ตรวจสอบรหัส
นักศึกษา ผลการลงทะเบียนเรียน และตารางเรียน ได้ที่ http://reg.mju.ac.th 
 

ประกาศ  ณ วันที่  10  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖6 
 

 

 
 
                                            (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ) 
                         รองอธิการบดี  ปฏิบัติการแทน 

                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTI3ODc4&method=inline
https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTI3ODc4&method=inline
https://www.facebook.com/winimaejo
https://www.facebook.com/winimaejo
http://reg.mju.ac.th/
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ก าหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตร ๔ ปี) ปีการศึกษา ๒๕๖6  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
วัน เดือน ป ี รายการ/กิจกรรม ผูร้ับผดิชอบ 

20 ก.พ. - 30 มี.ค. ๒๕๖6 ด าเนินการสมัครที่ admissions.mju.ac.th นักเรียน 
- สมัคร กรอกข้อมูลการสมัคร และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง นักเรียน 
- ช าระเงินค่าสมัครจ านวน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นักเรียน 
- หลังจากช าระค่าสมัครแล้ว ในวันถัดไปให้ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารการสมัคร นักเรียน 
- นักเรียนเข้าระบบรับสมัคร เพื่อตรวจสอบสถานะการอัปโหลดไฟล์ 

หากมีเอกสารไม่ถูกต้อง หรือ ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม จะมีข้อความแจ้งเตือนท่ี 
- หน้าเว็บ Upload file ให้นกัเรียนแก้ไขให้แล้วเสร็จ ก่อนวนัที่ 3 เม.ย. ๖6  

นักเรียน 

30 มี.ค. ๒๕๖6 วันสุดท้ายของการสมัคร ท่ี admissions.mju.ac.th นักเรียน 
30 มี.ค. ๒๕๖6 วันสุดท้าย ของการช าระเงินค่าสมัคร นักเรียน 
๑0 เม.ย. ๒๕๖6 
เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ท่ี admissions.mju.ac.th มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

๒1 เม.ย. ๒๕๖6 
เวลา 13.๐๐-๑5.๐๐ น. 

ทดสอบภาษาอังกฤษ (กรณีไดล้งทะเบียนสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ) นักเรียน 

๒2 - ๒4 เม.ย. ๒๕๖6 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

สอบสัมภาษณ์ (ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน 1 เล่ม)  
ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้   

นักเรียน 

1 พ.ค. ๒๕๖6 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอย่างเป็นทางการท่ี admissions.mju.ac.th มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
1-๑๐ พ.ค. ๒๕๖6 ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ไม่สามารถท าการผ่อนผันได้ 
นักเรียน 

๑๐ พ.ค. ๒๕๖6 วันสุดท้าย ของการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  นักเรียน 
๑1-๓๑ พ.ค. ๒๕๖6 รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม ่ผ่านระบบออนไลน์ท่ี admissions.mju.ac.th นักเรียน 
3-๓๑ พ.ค. ๒๕๖6 นักเรียนเข้าระบบ เพื่อกลับมาตรวจสอบสถานะการ Upload file 

หากมีเอกสารไม่ถูกต้อง หรือ ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม จะมีข้อความแจ้งเตือนท่ี 
หน้าเว็บ Upload file ให้นักเรียนแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนวนัที่ 7 มิ.ย. ๖6 

นักเรียน 

๒ มิ.ย. ๒๕๖6 ดาวน์โหลดก าหนดการการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ นักเรียน 
๑๕ มิ.ย. ๒๕๖6 

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
รายงานตัวเข้าหอพักมหาวิทยาลัย   
ณ จุดบริการบริเวณหน้าโรงอาหาร (อาคารเทิดกสิกร) 

นักเรียน 

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖6 
เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ทุกคน เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 

นักเรียน 

๑๖-๒๔ มิ.ย. ๒๕๖6 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม“สู่เส้นทางวิชาชีพการพยาบาล”
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖6   

นักเรียน 

๒๕ มิ.ย.-๑ ก.ค.๒๕๖6 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และ
เสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖6 

นักเรียน 

3 ก.ค. ๒๕๖6 เปิดภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

ติดต่อสอบถาม 
เกี่ยวกับการรับสมัคร :  

 
เกี่ยวกับการเรียนการสอน : 

ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา  
โทรศัพท์ 0 5387 3460 , 0 5387 3455 
 

โทรศัพท์ อาจารย์บุษกร ยอดทราย 09 1071 9957   

                      

file:///C:/Users/HP/www.admissions.mju.ac.th
file:///C:/Users/HP/www.admissions.mju.ac.th
file:///C:/Users/01%20ประกาศรับ/www.admissions.mju.ac.th
file:///D:/งานรับเข้า/01%20ประกาศรับ/www.admissions.mju.ac.th
file:///C:/Users/01%20ประกาศรับ/www.admissions.mju.ac.th
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ขั้นตอนการสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

 
ขั้นตอนที่ 1 การสมัคร และอัปโหลดเอกสารการสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น 

1. สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ admissions.mju.ac.th ในระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 3๐ 
มีนาคม 2566 

2. สั่งพิมพ์ใบช าระเงินค่าสมัคร (ใบ Pay-in) โดยช าระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) หรือ
บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจ ากัด (7-Eleven) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 3๐ 
มีนาคม 2566 

3. หลังจากช าระค่าสมัครแล้ว ในวันถัดไปให้ผู้สมัคร Upload file เอกสารการสมัคร โดยผู้สมัคร
ทุกคนต้องจัดส่งเอกสารการสมัครในรูปแบบ PDF file ผ่านระบบรับสมัครเท่านั้น ในระหว่างวันที่ 21 
กุมภาพันธ ์– 3 เมษายน 2566 ดังต่อไปนี้ 

 3.1 ใบแสดงผลการศึกษา : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1) ที่แสดงผลการเรียน 5 
ภาคการศึกษาขึ้นไป โดยสถานศึกษาออกให้พร้อมมีตราประทับของสถานศึกษา แล้วสแกนจากฉบับจริงเป็น
ไฟล์นามสกุล PDF ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB (กรณีมี 2 หน้าให้สแกนทั้งด้านหน้า
และด้านหลัง) 

 * ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัครตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับใบแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1/รบ.1)  ให้สแกนหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุลสแกนเป็นไฟล์นามสกุล pdf ขนาดภาพเท่ากับ 
A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับใบแสดงผลการศึกษา 
  3.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่ก าหนดรูปแบบ) จ านวนหน้าไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ 
A๔ ไม่รวมปกประกอบด้วย  
   3.2.1 ประวัติส่วนตัว ๑ หน้ากระดาษ A๔  
   3.2.2 ผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, MU-ELT, TOEFL, IELTS (ถ้ามี) 
   3.2.3 เกียรติบัตรที่แสดงถึงความสามารถทางวิชาการ อาทิเช่น การศึกษาดู
งาน/อบรม/สัมมนา/ฝึกงาน ทางด้านสุขภาพ ด้านภาษา และความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ ที่อยากน าเสนอ  

 สแกนเป็นไฟล์นามสกุล PDF ขนาดภาพเท่ากับ A4 หากขนาดของไฟล์เกิน 5 MB 
ให้อัปโหลดไฟล์ไปเก็บที่ Google Drive เพ่ือท าการแชร์ลิงค์มายังระบบรับสมัคร (และยื่นวันสอบสัมภาษณ์
อีก 1 เล่ม) 
  3.3 แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย (ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ก าหนด) สแกนเป็นไฟล์
นามสกุล PDF ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB  
  3.4 ใบแสดงผลคะแนน TGAT ความถนัดทั่วไป (รหัสวิชา 90) TGAT1 การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ อัปโหลดไฟล์นามสกุล PDF ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 1 MB 
 

หมายเหตุ  
1. กรณีที่ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาแล้วให้สแกนใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวันส าเร็จการศึกษา 

(ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)  
2. หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือ ตรวจสอบพบในภายหลัง

ว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือ เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครเป็นเท็จ หรือ ปลอม ผู้สมัคร

http://www.admissions.mju.ac.th/
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จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร ช าระเงินค่าสมัคร หรือ ได้ผ่านการ
คัดเลือกแล้วก็ตาม และอาจถูกด าเนินคดีอาญาตามกฎหมาย 

4. ตรวจสอบความถูกต้องสถานะการสมัคร แก้ไขข้อมูลการสมัคร  
ผู ้สมัครต้องตรวจสอบสถานะการอัปโหลดไฟล์ เอกสารที่ admissions.mju.ac.th 

หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติมจะมีข้อความแจ้งเตือนที่หน้าเว็บอัปโหลดไฟล์ โดยผู้สมัคร
ต้องด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 3 เมษายน 2566 หากผู้สมัครไม่ด าเนินการแก้ไขหรือ อัปโหลด
ไฟล์ ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่คณะ/สาขาวิชาก าหนด และตามระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
โดยมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 

ขั้นตอนที่ 2 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และการสอบสัมภาษณ์ 
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่ admissions.mju.ac.th วันที่ ๑0 เมษายน ๒๕๖6  
2. ทดสอบภาษาอังกฤษวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องสอบศูนย์สอบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-testing)  ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 70 ปี (กรณีได้ลงทะเบียนสอบวัดความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษด้วยเกณฑ์ CEFR ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 

3. สอบสัมภาษณ์ ในระหว่างวันที่ ๒2-๒4 เมษายน ๒๕๖6 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ชั้น 1  
อาคารเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมน าแฟ้มสะสมผลงานมาประกอบการพิจารณาโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่ก าหนดรูปแบบ) จ านวนหน้าไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ 
A๔ ไม่รวมปกประกอบด้วย  
   - ประวัติส่วนตัว ๑ หน้ากระดาษ A๔  
   - สอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, MU-ELT, TOEFL, IELTS (ถ้ามี) 
   - เกียรติบัตรที่แสดงถึงความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ หรือได้รับ
รางวัลการประกวดต่าง ๆ (ถ้ามี) 
 

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่  admissions.mju.ac.th วันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๖6 
 

ขั้นตอนที่ 4 การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพิมพ์ใบช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (Pay-in) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ 
admissions.mju.ac.th เพ่ือน าไปช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน ๔๕,๐๐๐บาท (สี่หมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) ในระหว่างวันที่ 1 - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖6 และให้ตรวจสอบสถานะการรับช าระเงินดังกล่าว
ในระบบได้ในวันถัดไปเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป (ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์) กรณีไม่ช าระเงินดังกล่าวใน
ระยะเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์เรียกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอันดับส ารองต่อไป 
 

ขั้นตอนที่ 5 ก าหนดการอื่น ๆ ศึกษารายละเอียดได้ในประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่  
admissions.mju.ac.th  
 

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