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ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบเรียน หรือต่อเนื่อง 2 ปี
TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
ประจาปีการศึกษา 2564
ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
เทียบเรียน หรือต่อเนื่อง 2 ปี ตามความต้องการของทุกคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต เพื่อเข้าศึกษาต่ อ ใน
ปีการศึกษา 2564 ทุกประเภทการรับเข้าศึกษาต่อ โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดใน TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ในระหว่างวันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2564 นั้น
บัดนี้ มีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
เทียบเรียน หรือต่อเนื่อง 2 ปี ในปีการศึกษา 2564 ดังมีรายชื่อแนบท้ายตามประกาศนี้ จึงประกาศให้
ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติ ดังนี้ คือ
1. การประกาศผล และการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า
1.1 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
1.1.1 ผู้ ส มั ค รทุ ก คนสามารถตรวจสอบประกาศผลผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก ผ่ า นระบบ
อินเตอร์เน็ตที่ www.admissions.mju.ac.th ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564
1.2 การชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า และรายงานตัว (ผ่านระบบออนไลน์)
1.2.1 ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กพิ ม พ์ ใ บช าระเงิ น Pay-in ผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ที่
www.admissions.mju.ac.th เพื่อนาไปชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน 13,550-16,550
บาท ผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) หรือ บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด (7-Eleven) ได้ทุกสาขาทั่ว
ประเทศ ในระหว่างวันที่ 25 - 30 มิถุนายน 2564
1.2.2 ตรวจสอบสถานะรับชาระเงินดังกล่าว ได้ในวันถัดไปเวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
(ยกเว้นวันหยุ ดนั กขัตฤกษ์) และรายงานตัว (ผ่ านระบบออนไลน์) เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ที่
www.admissions.mju.ac.th สั่ งพิมพ์เอกสารรายงานตัว ทั้งหมดไว้ (โดยยังไม่ต้องจัดส่ งเอกสารทาง
ไปรษณีย์ใด ๆ ไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้) ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564
1.2.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ทุกประเภทการเข้าศึกษาต่อ) ที่ได้ทา
การช าระเงิน ค่าธรรมเนี ย มการศึกษาให้ กับมหาวิทยาลั ยในสาขาวิช าหนึ่งแล้ ว จะไม่ส ามารถไปสมัค ร
สาขาวิชาอื่น ๆ ในรอบถัดไปได้ เว้นแต่ไปทาการสละเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์
ไม่ทาการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภท หรือทาการปรับเปลี่ยนสาขาวิชาให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
1.3 อัตราค่าบารุง...
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1.3 อัตราค่าบารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564
ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า (ตามประกาศมหาวิทยาลัย
แม่ โ จ้ เรื่ อ ง ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารรั บ เงิ น ค่ า ธรรมเนีย มการศึ ก ษาแรกเข้ า พ.ศ.2563) และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรได้ที่ www.admissions.mju.ac.th
1.4 การตัดสิทธิ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกประเภท
1.4.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่สาเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ให้ถือว่า
ถูกตัดสิทธิ์
1.42 ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระหว่างวันที่ 25 - 30
มิถุนายน 2564 หรือไม่ครบตามจานวน ถือว่าสละสิทธิ์
1.43 ผู้ผ่านการคัดเลื อกไม่ รายงานตัว (ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต) ในระหว่างวันที่ 26
มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564 ถือว่าสละสิทธิ์
1.4.4 ผู้ผ่านการคัดเลือกทาการสมัครสาขาวิชาอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในรอบอื่น ๆ
ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดที่ได้ชาระไว้แล้ว
2. การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
2.1 การรับกาหนดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดาวน์โหลดกาหนดการการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และคู่มือ
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2564 ได้ที่ www.admissions.mju.ac.th
2.2 การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (ผ่านระบบออนไลน์)
นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องรายงานตัว (ผ่านระบบออนไลน์) เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ใหม่ที่ www.admissions.mju.ac.th สั่งพิมพ์เอกสารรายงานตัวทั้งหมดไว้ (โดยยังไม่ต้องจัดส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย์ใด ๆ ไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้) ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564
2.3 การรายงานตัวเข้าหอพักมหาวิทยาลัย
นักศึกษาใหม่ทุกคนที่มาจาก 4 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้มงวดสูงสุด ได้แก่ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้รายงานตัวเข้าหอพัก วันที่ 10 กรกฎาคม
2564 ส่วนจังหวัดอื่น ๆ ให้รายงานตัวเข้าหอพัก วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 (แยกตามวิทยาเขต และแยก
ตามคณะ) ก าหนดการติ ด ตามได้ ที่ www.admissions.mju.ac.th น าเอกสารหมายเลข 1-4 ยื่ น ต่ อ
เจ้าหน้าที่
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร จังหวัดชุมพร ณ ชั้น 1 อาคารแม่โจ้ 80 ปี มหาวิทยาลัย
แม่โจ้-ชุมพร
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ ณ จุดบริการหอพักนักศึกษาหญิง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ณ จุดบริการบริเวณหน้าโรงอาหาร (อาคารเทิด
กสิกร)
เนื่องจาก...
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เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
มหาวิทยาลัย กาหนดให้นักศึกษาใหม่ทุกคนไม่ต้องตรวจร่างกาย และในวันรายงานตัวเข้าหอพัก นักศึกษา
ทุกคนจะต้องชาระเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และ
เสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจาปีการศึกษา 2564 เป็นเงินสดไม่เกินคนละ 1,000 บาท
7. การเปิดภาคเรียน
มหาวิทยาลัยกาหนดเปิด ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 5 กรกฎาคม
2564 (มหาวิทยาลัยจะทาการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1 ให้นักศึกษาใหม่ทุกคน) ตรวจสอบรหัส
นักศึกษา ผลการลงทะเบียนเรียน และตารางเรียน ได้ที่ reg.mju.ac.th ทั้งนีก้ าหนดให้จัดการเรียนการสอน
เรียนออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 5 - 30 กรกฎาคม 2564 และกาหนดให้เข้าชั้นเรียนตามปกติได้ ในวันที่ 2
สิงหาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

