ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เรื่อง ใหนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ผูสอบผานขอเขียนมาสอบสัมภาษณ
ตรวจรางกาย เอกซเรย เพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
ปการศึกษา 2560
--------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ปการศึกษา 2560 ไปแลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ปการศึกษา 2560 ดําเนิน
ไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัย เชียงใหมจึงขอใหนักเรียนในเขตพั ฒนาภาคเหนือ ผูสอบผานขอเขียนมา
สัมภาษณ ตรวจรางกาย และเอกซเรย เพื่อ การคัด เลือ กเขาศึก ษาในมหาวิท ยาลั ย ของรัฐ และเอกชน ป
การศึกษา 2560 ตามขั้นตอนของแตละมหาวิทยาลัยดังกําหนดการแนบทายประกาศนี้

มหาวิทยาลัยพายัพ รหัส 0201 – 0227

มหาวิทยาลัยฟาร์ อสี เทอร์ น รหัส 0301 – 0328

มหาวิทยาลัยนอร์ ท-เชียงใหม่ 0401 – 0425

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0501 - 0586

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0601 – 0669

มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย 0701 – 0748

มหาวิทยาลัยอัสสั มชัญ 0801 – 0872

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 0901 – 0950

มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง 1001 – 1037

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 1101 – 1145

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1201 – 1251

มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ 1301 – 1362

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1501 - 1588

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 1601 - 1644

จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัดทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(ลงนาม)

สําเนาถูกตอง
กานตพิชชา กระบี่นอย
(นางสาวกานตพิชชา กระบี่นอย)
ยคลินิกพนันายแพทย
นิเวศน
กงานปฏิบัติงาน

อุษณีย คําประกอบ
(รองศาสตราจารยอษุ ณีย คําประกอบ)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปฏิบตั ิการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม

นันทจิต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม

กําหนดการสอบสัมภาษณและตรวจรางกายของผูผานการสอบขอเขียน
เพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยพายัพ ปการศึกษา 2560
• สําหรับคณะพยาบาลศาสตรแมคคอรมิค
วันจันทรที่ 30 มกราคม 2560
เวลา 08.30 น.

สอบสัมภาษณ และตรวจรางกาย ใน ณ คณะพยาบาลศาสตร
แมคคอรมิค อาคารโสวสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแกวนวรัฐ
อ.เมือง จ.เชียงใหม

สิ่งที่ตองเตรียมเอกสารดังตอไปนี้มาดวยในวันสอบสัมภาษณ คือ
1.1 บัตรประชาชนตัวจริง (มาแสดงตอเจาหนาที)่ และสําเนาบัตรประชาชน ....จํานวน 1 ฉบับ
1.2 สําเนาใบระเบียนการศึกษา (ปพ1.) 5 ภาคเรียน ...จํานวน 1 ฉบับ
1.3 แฟมสะสมงาน
1.4 เงินคาตรวจรางกาย ประมาณ 1,200 บาท
หมายเหตุ
- ประกาศรายชื่อผูมีสทิ ธิเ์ ขาศึกษาตอคณะพยาบาลศาสตรแมคคอรมิค ในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2560
ทางเว็บไซต http://pradmission.payap.ac.th/pyuadmission/ หรือ
ทางเว็บไซต http://pradmission.payap.ac.th/annoucement/a_note_cm.html

• สําหรับคณะวิชาอืน่ ๆ (ยกเวน คณะพยาบาลศาสตรแมคคอรมิค)
- ไมมีการสอบสัมภาษณ แตใหสงเอกสารรายงานตัวพรอมชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน เพื่อเขาศึกษา
ใน มหาวิทยาลัยพายัพ ระหวางวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ 2560 โดยวิธดี วยตนเอง หรือทางไปรษณีย/ธนาคาร
(รายละเอียดดูได ณ วันประกาศผลสอบขอเขียน หรือ ที่เว็บไซต
http://pradmission.payap.ac.th/pyuadmission/หรือทางเว็บไซต
http://pradmission.payap.ac.th/annoucement/a_note_cm.html )

ศูนยรับนักศึกษา อาคารปญญาจารย มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแมคาว อ. เมือง จ. เชียงใหม 50000
โทรศัพท 053 851478 ตอ 240, 241 โทรสาร 053 851478 ตอ 240 มือถือ 099-7360597
e-mail : pyu.thaiadmissions@gmail.com website : http://pradmission.payap.ac.th/pyuadmission

ปฏิทินการสอบสัมภาษณและตรวจรางกายของผูสอบผานขอเขียน
เพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ปการศึกษา 2560
วันเสารที่ 28 มกราคม 2560
เวลา 08.30 – 12.00 น.

วันที่ 24 – 30 มกราคม 2560
เวลา 08.30 – 16.00 น.

สอบสัมภาษณ ณ อาคารเรียนรวมหลังที่ 5 สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ
จากมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

1. สอบสัมภาษณ ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ศูนยรับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ
จากมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
3. รายงานตัวขึ้นทะเบียบเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100
Tel. 0-5320-1800-4 , FAX 0-5320-1810
http://www/feu/ac/th

E-mail: feu@feu.ac.th

ปฏิทินการสอบสัมภาษณ และตรวจรางกายของผูสอบผานขอเขียน
เพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม ปการศึกษา 2560
วันที่ 3 กุมภาพันธ 2560

- สอบสัมภาษณ สงผลการตรวจรางกายผูสอบผานขอเขียนทุกคณะ
ณ มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม
ณ มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม และสงผลการสอบใหโรงเรียน
- รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม

มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม
169 หมู 3 ต.หนองแกว อ.หางดง จ.เชียงใหม 50230
Tel. 0-5381-9999 Fax. 0-5381-9998
http://www.northcm.ac.th
http://ncufun.northcm.ac.th
E-mail 1: bordin@northcm.ac.th
E-mail 2: oadyroom@gmail.com

ปฏิทินการสอบสัมภาษณ และตรวจรางกายของผูสอบผานขอเขียน
เพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปการศึกษา 2560
วันที่ 18-27 มกราคม 2560

1. นักเรียน Download แบบฟอรมตรวจรางกายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ทาง Website http://entrance.psu.ac.th
เลือกหัวขอ “แบบฟอรมตางๆ” ไปขอรับการตรวจรางกาย
ที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน และนําไปยืน่
ในวันสอบสัมภาษณ

วันที่ 28 มกราคม 2560
(เวลา 08.30 – 12.00 น.)

2. สอบสัมภาษณ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(อาคารเรียนรวม หลังที่ 5 สํานักทะเบียนและประมวลผล)
โดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ขั้นตอนที่ 3- 5 มหาวิทยาลัยจะแจงใหทราบในวันสอบสัมภาษณ
3. ประกาศรายชื่อผูผ า นสัมภาษณไดรับคัดเลือกเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และการชําระเงินคาประกันที่นั่งเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2560
4. ประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
5. การสงรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาใหสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย (สอท.)
ตัดสิทธิ์ในระบบกลาง (Admissions)

งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ตู ปณ 22 ปณฝ.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท 0 7428 9255-8 โทรสาร 0 7428 9259
เว็บไซต http: //www.entrance.psu.ac.th
หมายเหตุ 1. ปฏิทินการสอบคัดเลือกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได ขอใหติดตามขอมูลเพิ่มเติมได ทาง Internet
2. เอกสารที่นําไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ ไดแก 1) บัตรประจําตัวประชาชน 2) ใบ ปพ.1 ชวงชั้นที่ 4
(ม.4-ม.6) รวม 5 ภาคเรียน (ตัวจริงและสําเนาอยางละ 1 ชุด เอกสารที่ถายสําเนาใหนักเรียนเซ็นชื่อ
รับรองสําเนาถูกตองในเอกสารดวย) และ 3) แบบรายงานการตรวจสุขภาพ
3. เงื่อนไขในการรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3.1 นักศึกษาตองศึกษาและผานการวัดผลและประเมินผลรายวิชาตาง ๆ ครบถวนตาม
หลักสูตร ขอกําหนดและเงื่อนไขของสาขาวิชา และเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3.2 นักศึกษาตองสอบผานภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่าํ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกําหนด

ปฏิทินการสอบสัมภาษณ และตรวจรางกายของผูสอบผานขอเขียน
เพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2560
มกราคม 2560

นักเรียน Download แบบฟอรมการตรวจรางกายของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ทาง Website http://apply.kku.ac.th
ไปขอรับการตรวจรางกายที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน และ
นําไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ

วันเสารที่ 28 มกราคม 2560
08.30 – 12.00 น.

สอบสัมภาษณ ณ อาคารเรียนรวม หลังที่ 5 สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณจากมหาวิทยาลัยขอนแกน

วันศุกรที่ 10 กุมภาพันธ 2560

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
website http://www.apply.kku.ac.th

จะประกาศใหทราบในภายหลัง

รายงานตัวเขาศึกษาทาง Website http://reg.kku.ac.th และชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาผานธนาคารฯ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

วันจันทรที่ 27 มีนาคม 2560

วันสุดทายของการสละสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน

วันจันทรที่ 10 เมษายน 2560

มหาวิทยาลัยขอนแกน สงรายชือ่ ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาให สอท.เพื่อตัด
สิทธิ์ในระบบกลาง (Admission)

หมายเหตุ
1. ผูที่รายงานตัวเขาศึกษาแลวจะถือวาเปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนและจะไมสามารถไปสมัครคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาในระบบกลาง (Admission) ได
2. หากนักเรียนประสงคจะสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระบบกลาง (Admission) นักเรียนจะตองดําเนินการ
สละสิทธิ์การเขาศึกษาภายในเวลาที่กําหนด กอนที่มหาวิทยาลัยจะสงรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาใหกับสมาคม
อธิการบดีแหงประเทศไทย เพื่อตัดสิทธิ์ในระบบกลาง (Admission) ตอไป

มหาวิทยาลัยขอนแกน
123 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002
โทรศัพท / โทรสาร 0-4320-2660, 043203200
Website http://www.apply.kku.ac.th
Website http://www. kku.ac.th

ปฏิทินการสอบสัมภาษณ และตรวจรางกายของผูสอบผานขอเขียน
เพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ปการศึกษา 2560

วันเสารที่ 28 มกราคม 2560
เวลา 08.30 – 12.00 น.

สอบสัมภาษณ ณ อาคารเรียนรวม หลังที่ 5
สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560

ประกาศรายชื่อผานการสัมภาษณและไดรับคัดเลือกเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ทางเว็บไซต www.utcc.ac.th

มหาวิทยาลัยจะแจงใหทราบในวันสอบ
สัมภาษณ

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา และชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2697-6000, 0-2697-6874 โทรสาร 0-2692-3744
www.utcc.ac.th
http://www.utcc.ac.th/utcc-quota.php

ปฏิทินการสอบสัมภาษณของผูสอบผานขอเขียน
เพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปการศึกษา 2560
วันที่ 28 มกราคม 2560
เวลา 8.30-12.00 น.

วันที่ 3-28 กุมภาพันธ 2560

สอบสัมภาษณ ณ อาคารเรียนรวมหลังที่ 5
สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สวนรายละเอียดจะแจง
ใหทราบอีกครั้งในวันประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกมีสิทธิ์เขาสอบ
สัมภาษณทางเว็บไซต www.au.edu
สงแบบฟอรมแจงยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์ในการเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาเขตหัวหมาก
เลขที่ 592 ซอยรามคําแหง 24 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท 0-2719-1919 โทรสาร 0-719-1509
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
88 หมู 8 กม.ที่ 26 ต.บางเสาธง กิ่งอําเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 0-2723-2323 โทรสาร 0-2707-0408
www.au.edu

ปฏิทินการสอบสัมภาษณ ของผูสอบผานขอเขียน
เพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปการศึกษา 2560
วันเสารท่ี 28 มกราคม 2560
เวลา 08.30 – 12.00 น.

สอบสัมภาษณ ณ อาคารเรียนรวม (หลังที่ 5)
สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ 2560

ประกาศผลสอบสัมภาษณทางเว็บไซตมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
http://ursa.bu.ac.th/entrance/

วันจันทรที่ 6 – วันศุกรที่ 10 กุมภาพันธ 2560

รายงานตัว และลงทะเบียนนักศึกษาใหม
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกลวยน้าํ ไท
หรือวิทยาเขตรังสิต

เอกสารประกอบการรายงานตัว และลงทะเบียนนักศึกษาใหม
1. สําเนาหลักฐานการศึกษา เชน ปพ.1 : 4 จํานวน 1 ชุด
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด
3. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด (ถายสําเนาหนาเลขที่บาน และชื่อของนักศึกษา)
4. สําเนาหลักฐานการเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล (ถามี)
5. คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม จํานวน 1,000 บาท
6. คาลงทะเบียนนักศึกษาใหม ประมาณ 23,000 – 28,000 บาท
คณะการสรางเจาของธุรกิจและการบริหารกิจการ จํานวน 51,500 บาท (เปนหลักสูตรเหมาจาย)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิทยาเขตกลวยน้ําไท
ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท 0 2350 3500 โทรสาร 0 2350 3656
วิทยาเขตรังสิต
9/1 หมูที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0 2902 0299 ตอ 2411 – 2417 โทรสาร 0 2516 4412, 0 2 516 8553
www.bu.ac.th

กําหนดการสอบสัมภาษณของผูผา นการสอบขอเขียน
เพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ปการศึกษา 2560
วันเสารที่ 28 มกราคม 2560
เวลา 08.30 – 12.00 น.

สอบสัมภาษณ โดยคณะกรรมการมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ 2560

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
แมฟาหลวง ทางเว็บไซต www.mfu.ac.th

วันที่ 2-16 กุมภาพันธ 2560

ยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษา โดยชําระคาธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์
การเขาศึกษา จํานวน 6,000 บาท และสงเอกสารการรายงานตัว
ยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ 2560

ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ทางเว็บไซต www.mfu.ac.th
การสละสิทธิ์การเขาศึกษา (สําหรับผูยืนยันสิทธิ์)

วันที่ 1-31 มีนาคม 2560
เดือนเมษายน 2560

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ทางเว็บไซต www.mfu.ac.th

เดือนพฤษภาคม 2560

ผูม ีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาบันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา
ผานเว็บไซต www.mfu.ac.th

เดือนสิงหาคม 2560

การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา

หมายเหตุ
- ผูมีสิทธิส์ อบสัมภาษณ ไมตอง นําผลการตรวจสุขภาพมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ
- ใหผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ เตรียมเอกสารแสดง ไดแก
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ
2. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 1 ฉบับ
- โครงการนี้ ไมเขารวม ยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษาผานระบบเคลียริ่งเฮาส
- มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จะแจงรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ที่ไมแจงขอสละสิทธิ์ ใหสมาคมอธิการบดีแหง
ประเทศไทย เพื่อตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบกลาง (Admissions)

ฝายรับนักศึกษา สวนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
333 หมู 1 ตําบลทาสุด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท 0-5391-6103-6 โทรสาร 0-5391-6375
E-mail: admission@mfu.ac.th

ปฏิทินการสอบสัมภาษณ และตรวจรางกายของผูสอบผานขอเขียน
เพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย
ปการศึกษา 2560
วันเสารที่ 28 มกราคม 2560
เวลา 08.30 – 12.00 น.

สอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โดยติดตามสถานทีส่ อบไดทาง http://admission.crru.ac.th

วันที่ 1 กุมภาพันธ 2560

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผาน Website หนวยรับนักศึกษา ที่ http://admission.crru.ac.th

วันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ 2560

ชําระคาธรรมเนียมแรกเขา

หมายเหตุ
- กําหนดการรายงานตัวและชําระคาธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้สามารถติดตามผาน Website
หนวยรับนักศึกษา ที่ http://admission.crru.ac.th
- การรายงานตัวชําระคาธรรมเนียมการศึกษา จะแจงอีกครั้ง http://admission.crru.ac.th
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- ใหผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ เตรียมเอกสารแสดง ไดแก
1. บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พรอมสําเนา 1 ฉบับ
2. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
.

หนวยรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู 9 ตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท 0-5377-6118

Website: http://admission.crru.ac.th
Facebook fanpage : crruadmission

กําหนดการสอบสัมภาษณและตรวจรางกายของผูสอบผานขอเขียน
เพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปการศึกษา 2560
วันเสารที่ 28 มกราคม 2560
เวลา 08.30 – 10.30 น.

1. สอบสัมภาษณ ณ อาคารเรียนรวมหลังที่ 5 สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ 2560

2. ประกาศผลสอบสัมภาษณทางเว็บไซต http://admission.hcu.ac.th
สวนรายละเอียดจะแจงใหทราบอีกครั้งในวันสอบสัมภาษณ

แจงใหทราบภายหลัง

พิมพเอกสารการชําระเงินคาขึ้น – ลงทะเบียนเรียนเปนนักศึกษาใหม
ทางเว็บไซต http://admission.hcu.ac.th และนําไปชําระเงินผาน
ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกสิกรไทย ภายในระยะเวลาที่
กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์

หมายเหตุ
- ผูมีสิทธิส์ อบสัมภาษณ ไมตองนําผลการตรวจสุขภาพมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ ยกเวน ผูมสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ
คณะการแพทยแผนจีน จะตองนําผลการตรวจเลือด “เชื้อไวรัสตับอักเสบบี” มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ
(ตรวจจากโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนเทานั้น)
- กําหนดการอื่นๆ จะแจงใหทราบภายหลัง ทางเว็บไซต http://admission.hcu.ac.th หรือ
Facebook : Huachiew Admission
LINE : huachiew_admission

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา – ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.0-2312-6300-79 โทรสาร 0-2312-6412
http://www.hcu.ac.th
E-mail : HuachiewAD@hotmail.com

ปฏิทินการสอบสัมภาษณ และตรวจรางกายของผูสอบผานขอเขียน
เพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2560

ปฏิทนิ การรับสมัคร/ประกาศผล
เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กําหนด
วันที่ 28 มกราคม 2560
เวลา 8.30-12.00 น.

วันที่ 1 กุมภาพันธ 2560
วันที่ 1-10 กุมภาพันธ 2560

วันที่ 12 กุมภาพันธ 2560
วันที่ 17-30 เมษายน 2560
(อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)
ปลายเดือนพฤษภาคม 2560
(อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)
วันที่ 1-7 มิถุนายน 2560

เปดรับสมัคร และ ชําระเงินคาสมัคร เลือก ม.แมโจ (เปนมหาวิทยาลัยรวม)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณทาง internet
ที่ www.education.mju.ac.th
สอบสัมภาษณ โดยอาจารยประจําหลักสูตรทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต
มหาวิทยาลัยแมโจ ณ ศูนยกีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแมโจ และ
ในวันสอบสัมภาษณ ใหเตรียมเอกสารดังตอไปนี้
1. สําเนา-บัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ฉบับ
2. สําเนา-ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) – 5 ภาคการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ
3. แฟมสะสมผลงาน
จํานวน 1 ชุด
**เฉพาะคณะสถาปตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดลอมตองมีผลงานทางการวาด
รูป และออกแบบ**
(ไมตองตรวจรายกายเอง / ม.แมโจจะทําการตรวจรางกายนศ.เอง ปลายเดือน
พฤษภาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยแมโจ
ทาง internet ที่ www.education.mju.ac.th
ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ทาง internet ที่ www.education.mju.ac.th พรอมพิมพ Pay-in
เพื่อนําไปชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาลวงหนา ไมเกิน 12,900-24,400 บาท
(แตละคณะไมเทากัน) ผาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ
บ.เคานเตอรเซอรวิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์ หรือ ผูมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเขาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยแมโจ ทาง internet ที่ www.education.mju.ac.th
นักศึกษาทั้งหมดรายงานตัว (ผานระบบinternet ) เพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม ที่
www.education.mju.ac.th สั่งพิมพเอกสารรายงานตัวทั้งหมดไว
มีทั้งหมด 9 รายการ (ยังไมตองเดินทางไปม.แมโจ)
นักศึกษาทั้งหมด เขามอบตัวดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง (นําเอกสารที่สั่งพิมพจาก
วันที่ 17-30 เม.ย.60 มายื่น) ณ ศูนยกีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9
นักศึกษาทั้งหมด จะตองเขารวมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและ
เสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ”2560

กลุมภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเขา สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยแมโจ เลขที่ 63 หมู 4 ถนนเชียงใหม-พราว ตําบลหนองหาร
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290
หมายเลขโทรศัพท 0-5357-3460 โทรสาร 0-5387-3461
www.education.mju.ac.th หรือ www.mju.ac.th

กําหนดการสอบสัมภาษณและตรวจรางกายของผูผานการสอบขอเขียน
เพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2560
วันเสารที่ 28 มกราคม 2560
เวลา 08.30 – 12.00 น.

สอบสัมภาษณ ณ อาคารเรียนรวม หลังที่ 5
สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันที่ 31 มกราคม 2560

ประกาศรายชื่อผูผ านการสอบสัมภาษณและไดรับ
คัดเลือกเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทางเว็บไซต www.spu.ac.th
http://www.spu.ac.th/campaign/bachelor/

มหาวิทยาลัยจะแจงใหทราบ
ในวันสอบสัมภาษณ

รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
www.spu.ac.th
http://www.spu.ac.th/campaign/bachelor/

กําหนดการสอบสัมภาษณและตรวจรางกายของผูสอบผานขอเขียน
เพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยหาดใหญ ปการศึกษา 2560
วันเสารที่ 28 มกราคม 2560
เวลา 08.30 – 12.00 น.

สอบสัมภาษณ ณ อาคารเรียนรวม หลังที่ 5 สํานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณจากมหาวิทยาลัย
หาดใหญ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ
125/502 ถนนพลพิชัย อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท 074-200300 โทรสาร 074-200345
www.hu.ac.th

ประกาศ
หองสอบสัมภาษณมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
วันที่ 28 มกราคม 2560
เริ่มสอบเวลา 08.30 – 12.00 น.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
อาคาร RB5 หอง 5101
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อาคาร RB5 หอง 5103 , 5104
มหาวิทยาลัยขอนแกน
อาคาร RB5 หอง 5201 และ 5205
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อาคาร RB5 หอง 5202 และ 5203
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
อาคาร RB5 หอง 5301 และ 5305
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาคาร RB5 หอง 5302 , 5303 และ 5304
มหาวิทยาลัยหาดใหญ
อาคาร RB5 หอง 5401
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาคาร RB5 หอง 5402 และ 5403
(เฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ที่สอบสัมภาษณ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เทานั้น)

