
 

 
ประกาศมหาวทิยาลยัฟาร์อสีเทอร์น 

เร่ือง  การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษ 2557  
คร้ังที ่2 

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

มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์นก าหนดรับสมคัรบุคคลเพื่อเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโท              
ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2557 คร้ังท่ี 2 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. หลกัสูตรและจ านวนรับ   
หลกัสูตร/สาขาวชิา จ านวนรับ 

ปริญญาโท (ภาคพเิศษ:วนัเสาร์-วนัอาทติย์) 

 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา   
-  แผน ก แบบ ก 2  วทิยานิพนธ์ 

 
 

40 คน 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา  จากสถาบนัการศึกษาท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 

3.   หลกัฐานการสมัคร  
         3.1 ใบสมคัรท่ีกรอกขอ้ความสมบูรณ์  พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 น้ิว  2 รูป จ านวน  1 ฉบบั                  
      3.2 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดบัปริญญาตรี     จ านวน  1 ฉบบั 

         3.3 ส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล  หรือส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)   จ านวน 1 ฉบบั   
     โดยผูส้มคัรสอบท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา ใหแ้นบหนงัสือรับรองจาก
ผูบ้งัคบับญัชาตามแบบฟอร์มของมหาวทิยาลยั จ านวน 1 ฉบบั     
  หมายเหตุ : มหาวทิยาลยัจะตรวจสอบเอกสารการสมคัรโดยละเอียดอีกคร้ังหน่ึง หากประกาศ
รายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาแลว้พบวา่เอกสารไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น จะถือวา่ผูส้มคัรรายนั้นไม่มีสิทธ์ิเขา้ศึกษา 
และมหาวทิยาลยัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  

4.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร    300  บาท 
5.  การสมัคร 

5.1 สมคัรดว้ยตนเองท่ีมหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น ตั้งแต่ บัดนี ้– 15 สิงหาคม  2557 
    ณ ศูนยรั์บสมคัรนกัศึกษา ส านกัประชาสัมพนัธ์ อาคาร A1  ชั้น 1 เวลา 09.00 น.– 17.00 น.  

5.2  สมคัรทาง Internet ไดท่ี้ www2.feu.ac.th ผูส้มคัรจะตอ้งด าเนินการตามค าแนะน าท่ีระบุไวใ้น website  
       การสมคัรจะสมบูรณ์ต่อเม่ือผูส้มคัรยืน่หลกัฐานประกอบการสมคัร และช าระค่าธรรมเนียมการสมคัร  
       ณ มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น ได้จนถึงวันที ่15 สิงหาคม  2557 
 

2 



 
 

5.3 สมคัรทางไปรษณีย ์ ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกใบสมคัรออนไลน์ ท่ี www2.feu.ac.th และส่งหลกัฐาน 

      การสมคัร พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการสมคัร จนถึงวนัที ่15 สิงหาคม  2557 โดยส่งหลกัฐานการสมคัร 
      และส าเนาหลกัฐานการโอนเงินไปท่ี : 

 ศูนยรั์บสมคัรนกัศึกษา มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 
 เลขท่ี 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

      โอนเงินค่าธรรมเนียมการสมคัรมาท่ีธนาคารกรุงไทย   สาขาส่ีแยกสนามบิน    
        ช่ือบญัชี : มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น  เลขท่ีบญัชี : 554-0-07801-2 ประเภทบญัชีออมทรัพย ์

6.   ก าหนดการสมัคร การสอบ และการรายงานตัว 
รายละเอยีด วนั/เดอืน/ปี สถานที่ 

1. จ าหน่ายใบสมคัรและรับสมคัร บดัน้ี – 15 สิงหาคม  2557 
ศูนยรั์บสมคัรนกัศึกษา 

ส านกัประชาสัมพนัธ์ อาคาร A1   ชั้น 1 

2. ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบ 20 สิงหาคม 2557 ประกาศผา่นเวบ็ไซต ์www2.feu.ac.th 

3. ก าหนดการสอบ 
    3.1 สอบขอ้เขียน 
    3.2 สอบสมัภาษณ์ 
 

 
23 สิงหาคม 2557 
23 สิงหาคม 2557 

 

09.00  - 10.00 น. 
10.00  – 12.00 น. 

 
อาคาร 1 ชั้น 2 หอ้ง 2220 
อาคาร 1 ชั้น 2 หอ้ง 1230 
(ศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจ) 

4. ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา 27 สิงหาคม 2557 ประกาศผา่นเวบ็ไซต ์www2.feu.ac.th 

5. การรายงานตวัและช าระ 
    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

8-12 กนัยายน 2557 ส านกับริการการศึกษา อาคาร A2 ชั้น 1 

6. ปฐมนิเทศนกัศึกษา 13 กนัยายน 2557 อาคาร A2 ชั้น 2 หอ้ง 2220 

7. เรียนภาษาองักฤษระดบั 
   บณัฑิตศึกษา 

13-28 กนัยายน 2557 อาคาร A2 ชั้น 2 หอ้ง 2220 

8. เปิดภาคเรียน 4 ตุลาคม 2557 อาคาร A2 ชั้น 2 หอ้ง 2220 

                          
 ประกาศ ณ วนัท่ี  18  มิถุนายน พ.ศ. 2557 
 
 

              
                                                      (ดร. กิตติพฒัน์  สุวรรณชิน) 

 อธิการบดีมหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 
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