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ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตร ๔ ปี คณะพยาบาลศาสตร์ 

ระบบรับตรง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 

ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ 10 
มีนาคม – 11 เมษายน 2565 และสอบสัมภาษณ์ในระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 2565 นั้น 

 

  บัดนี้ มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังมีรายชื่อ
แนบท้ายตามประกาศนี้ จึงประกาศให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติดังนี้  
 

1. การประกาศผล และการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 1.1 การประกาศผล ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่ admissions.mju.ac.th วันที่ ๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ 

1.2. การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
  1.2.1 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกประเภทตัวจริง พิมพ์ใบช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(Pay-in) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ admissions.mju.ac.th เพ่ือน าไปช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
จ านวน ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในระหว่างวันที่ ๒-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และให้ตรวจสอบ
สถานะการรับช าระเงินดังกล่าวในระบบได้ในวันถัดไปเวลา ๑2.๐๐ น. เป็นต้นไป (ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
กรณีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่ช าระเงินดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยขอ
สงวนสิทธิ์เรียกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอันดับส ารองให้เต็มจ านวนรับต่อไป  

1.2.2 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกประเภทส ารอง มหาวิทยาลัยจะด าเนินการเรียกอันดับ
ส ารองเมื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกประเภทตัวจริงไม่ช าระเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยจะโทรศัพท์
ติดต่อท่านในวันเวลาที่ก าหนดดังนี้   

- ครั้งที่ 1 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทส ารอง
ช าระเงินในระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2565  

- ครั้งที่ 2 วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทส ารอง
ช าระเงินในระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2565 

- ครั้งที่ 3 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทส ารอง
ช าระเงินในระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2565 

 
 

1.3 ช่องทางการช าระเงิน... 

   -ร่าง- -ร่าง- 
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1.3 ช่องทางการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
1.3.1 ช าระด้วยเงินสดผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในวันสุดท้ายไม่เกินเวลา 

15.30 น. หรือ บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด (7-Eleven) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ (ค่าธรรมเนียม ๑๐ บาท) 
ในวันสุดท้ายไม่เกินเวลา 22.00 น.  

1.3.2 ช าระผ่านบัตรเครดิต Master Card หรือ VISA ได้ที่บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจ ากัด 
(7-Eleven) ได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ (ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต ๑.๒๕ % และค่าธรรมเนียม ๑๐ บาท) ในวัน
สุดท้ายไม่เกินเวลา 22.00 น. 

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้ท าการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ให้กับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถไปสมัครสาขาวิชาอ่ืน ๆ ในรอบถัดไปได้ เว้นแต่ไปท า
การสละเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือท า
การปรับเปลี่ยนสาขาวิชาให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 

2. อัตราค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 อัตราค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นแบบเหมาจ่ายปีการศึกษาละ ๙๐,๐๐๐ บาท 
(เก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคฤดูร้อน (ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมหอพักมหาวิทยาลัย 
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าอุปกรณ์การเรียน) 
 

3. ทุนการศึกษา 
 ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ได้ที่  

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

3.2 เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา โทรศัพท์ 0 5387 3188 หรือ 0 5387 3189 
https://www.facebook.com/StudentloanMaejo/ 
 

4. การตัดสิทธิ์และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกประเภท 
4.๑ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแต่ไม่ส าเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ให้ถือว่า         

ถูกตัดสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาที่ได้ช าระไว้แล้ว 

4.2 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์การ
เข้าเป็นนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  

4.3 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่รายงานตัว (ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต) ในระหว่างวันที่ ๑5-๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

4.4 หากผู้ผ่านการสอบคัดเลือกถูกตัดสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์หลังจากช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้ช าระไว้แล้ว 
 

 
 
 

5. การรายงานตัว... 

https://www.facebook.com/Scholarship.maejo
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5. การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 

5.๑ การรับก าหนดการการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดาวน์โหลดก าหนดการการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ใน

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒ มิถุนายน 
๒๕๖๕ เป็นต้นไป ได้ที่ admissions.mju.ac.th 

5.๒ การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (ผ่านระบบออนไลน์) 
 นักศึกษาใหม่ทุกคนเมื่อช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ในระหว่างวันที่ ๑๑-๓๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้รายงานตัว (ผ่านระบบออนไลน์ ) เ พ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ที่  
admissions.mju.ac.th โดยสั่งพิมพ์เอกสารรายงานตัวทั้งหมดไว้ (น าเอกสารมาในวันรายงานตัวเข้าหอพักที่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่)  

นักศึกษาใหม่ต้องตรวจสอบสถานะการอัปโหลดเอกสารที่ admissions.mju.ac.th 
หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติมจะมีข้อความแจ้งเตือนที่หน้าเว็บ ว่า "Upload file" 
นักศึกษาใหมต่้องด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ หากนักศึกษาใหม่ไม่ด าเนินการ
แก้ไขหรืออัปโหลดเอกสารให้ถูกต้องตามระยะเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่ออกรหัสนักศึกษาให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

6. การรายงานตัวเข้าหอพักมหาวิทยาลัย และการปฐมนิเทศ 
 นักศึกษาใหม่ทุกคนรายงานตัวเพื่อเข้าหอพักนักศึกษาในวันที่ 2๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-
๑๒.๐๐ น. ณ จุดบริการบริเวณหน้าโรงอาหาร (อาคารเทิดกสิกร) พร้อมยื่นเอกสารที่พิมพ์จากระบบรายงาน
ตัวออนไลน์ต่อเจ้าหน้าที ่และจะต้องพักอาศัยหอพักในมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา 4 ปี 
 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ทุกคนเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 2๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
 

7. การเข้าร่วมกิจกรรมสู่เส้นทางวิชาชีพการพยาบาลประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  
 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม “สู่เส้นทางวิชาชีพการพยาบาล” ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ 2๖-30 มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
(ก าหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 
 

8. การเปิดภาคเรียน 
 มหาวิทยาลัยก าหนดแม่โจ้เปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
(มหาวิทยาลัยจะท าการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑ ให้นักศึกษาใหม่ทุกคน) ตรวจสอบรหัส
นักศึกษา ผลการลงทะเบียนเรียน และตารางเรียน ได้ที่ https://reg.mju.ac.th 

 

ประกาศ  ณ วันที่  29  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
                                                                          

 
 
                                            (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ) 
                         รองอธิการบดี  ปฏิบัติการแทน 

                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

http://www.admissions.mju.ac.th/
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ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ
ประเภทตัวจริง จํานวน 55 ราย
       ผูผานการสอบคัดเลือกประเภทตัวจริง พิมพใบชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา (Pay-in) เพ่ือนําไปชําระเงิน 
คาธรรมเนียมการศึกษา จํานวน ๔๕,๐๐๐ บาท (ส่ีหม่ืนหาพันบาทถวน) ในระหวางวันท่ี ๒-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
หากไมชําระเงินภายในระยะเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิเรียกผูผานการสอบคัดเลือก
อันดับสํารองใหเต็มจํานวนรับตอไป 

1 NU02300011 นางสาวทิพรดา จะหละ
2 NU02300012 นางสาวณัฐชฎลภ อินทนนท
3 NU02300013 นางสาวแวนแกว คําแดง
4 NU02300014 นางสาวปาริชาติ ศรีสกุล
5 NU02300025 นางสาวชญานิศ ติคํา
6 NU02300032 นางสาวทิพยภาพร ศิริวัฒน
7 NU02300081 นางสาวอาณันดา ขันแกว
8 NU02300111 นางสาววรวลัญช จันทรทิพย
9 NU02300130 นางสาววันวิสา ศรีผา

10 NU02300194 นางสาวภาพฟา แกวบัวดี
11 NU02300269 นางสาวปานดวงใจ ชินสงคราม
12 NU02300277 นางสาวจิราภา สมมะณะ
13 NU02300324 นางสาววริศรา ไรพริก
14 NU02300331 นางสาวนลินทิพย จูสวย
15 NU02300335 นางสาวสวิตตา อุดมเดช
16 NU02300350 นางสาวชลธิชา สายพนัส
17 NU02300372 นางสาวธัญพิชชา ปะสี
18 NU02300413 นายภาณุวัฒน หารไชย
19 NU02300428 นางสาวธัญชนก ศรีชัยยนต
20 NU02300432 นางสาวภัทราวดี บุญทรง
21 NU02300436 นางสาววรรณพร หวางปอ
22 NU02300438 นางสาวภัทราพร สิทธิเจริญ
23 NU02300441 นางสาวรัชดาภรณ ผลดอน

รายช่ือผูผานการสอบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาใหม ระบบรับตรง
ประจําปการศึกษา 2565

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ป คณะพยาบาลศาสตร



ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ
24 NU02300443 นางสาวชาลิสา ศรีธิคํา
25 NU02300452 นายนลธวัช ธรรมเม
26 NU02300466 นายกิตติพัฒน แสนสิงห
27 NU02300472 นางสาวกาญจนันท ฟูแสง
28 NU02300482 นางสาวณิชารีย ภาพพิกุล
29 NU02300514 นางสาวกฤษฎาภา อุปนันท
30 NU02300516 นางสาวจิราพร บุงหวาย
31 NU02300557 นางสาวชมพูนุช ดีเฉย
32 NU02300566 นางสาวนุชนาฎ เส็งเอ่ียม
33 NU02300571 นางสาวมานิตา แถวอุทุม
34 NU02300608 นางสาวศิรดา แปงหลา
35 NU02300616 นางสาวฐิตินันท สุวงค
36 NU02300624 นายธนภัทร ปญสุพฤกษ
37 NU02300633 นางสาวศิริวิมล ไชยนอย
38 NU02300679 นายธีระวัฒน ฟูคํา
39 NU02300684 นางสาวกัณฑภัทร คําอาย
40 NU02300702 นายเกียรติภูมิ ทองคนทา
41 NU02300714 นายณัฐนันท ชัยสิทธ์ิ
42 NU02300727 นางสาวธนาภรณ สุระภา
43 NU02300730 นางสาวพลอยเพชร บุญยวง
44 NU02300744 นางสาวหฤทัย ดวงเเกว
45 NU02300747 นางสาวปยะพร พิมพันธ
46 NU02300773 นายศุภกร ดวงจันทอง
47 NU02300777 นางสาวสุชาวดี เปงโกะ
48 NU02300779 นางสาววัชราภรณ นานกาศ
49 NU02300780 นางสาวธัญวรัศม ธรามานิตย
50 NU02300785 นางสาวปณิดา โมฆรัตน
51 NU02300788 นางสาวสุเมธินี ทิสานนท
52 NU02300843 นางสาวมุกมณี จิโน
53 NU02300879 นางสาวอรกัญญา อินลี



ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ
54 NU02300888 นางสาวอารีพรรณ สุภามงคล
55 NU02300891 นางสาวปราณปริยา เข่ือนเพชร

ประเภทสํารอง จํานวน 45 ราย
       มหาวิทยาลัยจะดําเนินการเรียกอันดับสํารองเม่ือผูผานการสอบคัดเลือกประเภทตัวจริงไมชําระเงินภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยจะโทรศัพทติดตอทานในวันท่ี 11, 14, 17 พฤษภาคม 2565 โดยเรียงตามลําดับ

1 NU02300238 นางสาวอรจิรา ลินทะจะกะ สํารองลําดับท่ี 1
2 NU02300749 นางสาวธนัชญา นาคี สํารองลําดับท่ี 2
3 NU02300425 นางสาวชลลดา จันเทพา สํารองลําดับท่ี 3
4 NU02300311 นางสาวสุภาวดี วงศชัย สํารองลําดับท่ี 4
5 NU02300506 นางสาวลภัสรดา จันทรศิริ สํารองลําดับท่ี 5
6 NU02300886 นางสาวชลิตา ลารอง สํารองลําดับท่ี 6
7 NU02300579 นางสาวพรหมพร พงษอุทธา สํารองลําดับท่ี 7
8 NU02300154 นางสาวอภิญญา คําดี สํารองลําดับท่ี 8
9 NU02300602 นางสาวแกวกมลลักษณ เปลงใส สํารองลําดับท่ี 9

10 NU02300157 นางสาวนันทนัช ปงแลมาเส็น สํารองลําดับท่ี 10
11 NU02300659 นายณัฐกุณ ไชยล้ินฟา สํารองลําดับท่ี 11
12 NU02300021 นางสาวกนิษฐา ราชชมภู สํารองลําดับท่ี 12
13 NU02300225 นางสาวณัฏฐิณิชา เจะนุย สํารองลําดับท่ี 13
14 NU02300495 นายธนายุต กมลสิงห สํารองลําดับท่ี 14
15 NU02300197 นางสาวรุจิรา กระจางศรี สํารองลําดับท่ี 15
16 NU02300755 นางสาววิสุตา พ่ึงเพ็ง สํารองลําดับท่ี 16
17 NU02300588 นางสาวนงนุช ลุงนอยพันธ สํารองลําดับท่ี 17
18 NU02300599 นางสาวกนิษฐา สิริไฉไล สํารองลําดับท่ี 18
19 NU02300254 นางสาวมาริษา นามเทพ สํารองลําดับท่ี 19
20 NU02300166 นายเกียรติพงษ บุญอินทร สํารองลําดับท่ี 20
21 NU02300167 นางสาวสรัสวัลญ สุนันตะ สํารองลําดับท่ี 21
22 NU02300076 นางสาวรัตนาภรณ แซยาง สํารองลําดับท่ี 22
23 NU02300288 นางสาวเพ็ญพิชชา ยะสุราช สํารองลําดับท่ี 23
24 NU02300325 นางสาวกนกนาฏ จันโทพลัง สํารองลําดับท่ี 24



ลําดับท่ี เลขท่ีสมัคร ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ
25 NU02300419 นางสาวกิติยากร ธนะขวาง สํารองลําดับท่ี 25
26 NU02300912 นายชวศิษฐ ลุนรักษา สํารองลําดับท่ี 26
27 NU02300429 นางสาวจินตจุฑา ช่ืนวารุณ สํารองลําดับท่ี 27
28 NU02300492 นางสาวเปมิกา ประกอบศิลป สํารองลําดับท่ี 28
29 NU02300665 นางสาวเกวลิน คักกันหา สํารองลําดับท่ี 29
30 NU02300803 นางสาววนิดา ศิริประโชติ สํารองลําดับท่ี 30
31 NU02300503 นางสาวฐิตินันท แดงต๊ิบ สํารองลําดับท่ี 31
32 NU02300434 นางสาวพัชริญา ขันทะสอน สํารองลําดับท่ี 32
33 NU02300529 นางสาวธีรนาฏ มีชํานาญ สํารองลําดับท่ี 33
34 NU02300828 นายจิรภาส ตนะทิพย สํารองลําดับท่ี 34
35 NU02300639 นางสาวสรัญญา สิงหแกว สํารองลําดับท่ี 35
36 NU02300758 นางสาวขวัญตา จันทรหา สํารองลําดับท่ี 36
37 NU02300554 นางสาวณัฐนรี ยงยุวพรกุล สํารองลําดับท่ี 37
38 NU02300215 นางสาวพิมพชนก จันทรมณฑล สํารองลําดับท่ี 38
39 NU02300775 นางสาวชนาภัทร กานันตา สํารองลําดับท่ี 39
40 NU02300120 นางสาวมัชฌิมา อุลัย สํารองลําดับท่ี 40
41 NU02300582 นางสาวชลิตา เขยสุข สํารองลําดับท่ี 41
42 NU02300435 นางสาวกุลธิดา แสงเปก สํารองลําดับท่ี 42
43 NU02300455 นางสาวจิณณภัทร คลายสุวรรณ สํารองลําดับท่ี 43
44 NU02300860 นางสาวณัฐริกา คํายศ สํารองลําดับท่ี 44
45 NU02300041 นางสาวอารยา คําภักดี สํารองลําดับท่ี 45


