ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง กําหนดการกิจกรรมนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี
รอบที่ ๔ Direct Admission ปการศึกษา ๒๕๖๕
.................................................................
เพื่อใหการดําเนินการของนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี รอบที่ ๔
Direct Admission ปก ารศึก ษา ๒๕๖๕ เปน ไปดว ยความเรีย บรอ ยและครบถว น มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลจึ ง ให
นั ก ศึ ก ษาใหม ปฏิบัติตามกิจกรรมที่กําหนด
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๔ (๑) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล พ.ศ. ๒๕๕๐
มหาวิทยาลัยจึงกําหนดกิจกรรมที่นักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๕ จะตองดําเนินการกอนเขาศึกษา ดังนี้
ขอ

วัน เดือน ป

๑

วันพุธที่ ๑
มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๕
เปนตนไป

๒

๓

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐
มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่
๓๐ มิถุนายน ถึง
วันพฤหัสบดีที่ ๗
กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรม

การดําเนินการ

เฉพาะนักศึกษาที่ตองการกูยืมเงินจากกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ
กองทุนกูยืมเพื่อ
กองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผกู กับรายไดในอนาคต (กรอ.) ใหดําเนินการ
การศึกษา (กยศ./กรอ.)
ตามขั้นตอนที่เว็บไซต https://op.mahidol.ac.th/sa/
และทุนการศึกษาอื่น ๆ
 กรณีขัดของใหติดตอกองกิจการนักศึกษา โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๖๕๖,
๐ ๒๘๔๙ ๔๕๑๔

ประกาศรหัส
ประจําตัวนักศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อ
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

 นักศึกษาตรวจสอบรหัสประจําตัวนักศึกษาและรายชื่อที่เว็บไซต
https://smartedu.mahidol.ac.th
 กรณีขัดของไมมีรหัสประจําตัวนักศึกษาและรายชื่อปรากฏ ใหติดตอ
กองบริหารการศึกษาโดยดวน ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๕ (กอนเวลา ๑๖.๓๐ น.) โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๗๓
 นักศึกษาใหมใหตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ที่เว็บไซต
https://smartedu.mahidol.ac.th เมื่อเขาระบบแลวจะปรากฏขอความ
“ทานเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษา”
 กรณีขัดของใหติดตอกองบริหารการศึกษาโดยดวน ภายในวันพฤหัสบดีที่
๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (กอนเวลา ๑๖.๓๐ น.) โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๒,
๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๓, ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๕, ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๗ และ
๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๙
/วันพฤหัสบดีที่ ...

หนา ๒ / ๗

ขอ

วัน เดือน ป

กิจกรรม

๔

วันพฤหัสบดีที่
๓๐ มิถุนายน ถึง
วันพฤหัสบดีที่
๗ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕

บันทึกขอมูลระเบียน
ประวัตินักศึกษาใหม

๕

วันพฤหัสบดีที่
๓๐ มิถุนายน ถึง
วันพฤหัสบดีที่
๗ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕

สงไฟลรูปถายพรอม
เอกสารประกอบ
เพื่อจัดทําบัตร
ประจําตัวนักศึกษา

การดําเนินการ
 นักศึกษาใหมบันทึกขอมูลระเบียนประวัตินักศึกษาใหมออนไลน
(e-Profile) ที่เว็บไซต https://smartedu.mahidol.ac.th เลือกเมนู
สารสนเทศนักศึกษา และเมนูระบบระเบียนประวัตินักศึกษา พรอมทั้งดําเนินการ
ตามระบบขึ้นทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาล
 ผูที่ไมบันทึกขอมูลระเบียนประวัติฯ อาจทําใหนักศึกษาเสียสิทธิ์ท่พี ึงไดใน
การเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เขนทุนการศึกษา สวัสดิการตาง ๆ
 กรณีขัดของในการบันทึกขอมูลใหติดตอกองบริหารการศึกษาโดยดวน
ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (กอนเวลา ๑๖.๓๐ น.)
โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๑, ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๗๓ และ ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๙๔
 กรณีขัดของในดานระบบขึ้นทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลใหแจงผาน
Inbox Facebook Page : Mahidol Health
 นักศึกษาเมื่อบันทึกขอมูลระเบียนประวัติเรียบรอยแลว สามารถรับรหัสใช
งานเครือขายสื่อสารมหาวิทยาลัยมหิดล สําหรับใช Log in เขาสูระบบ
Internet, MU Wi-Fi, E-mail Address ของมหาวิทยาลัย
(@student.mahidol.ac.th) และระบบงานการศึกษาไดดวยตนเอง โดยเขา
ไปที่ https://myinternet.mahidol.ac.th/ เลือกเมนู “สําหรับนักศึกษา”
เลือก “เปดใชงาน Account” โดยนักศึกษากรอกขอมูลยืนยันตัวตนเพื่อรับ
รหัสใชงานเครือขายสื่อสารฯ (ดําเนินการครั้งเดียวใชไดทุกระบบ)
 หลังจากเปดใชงาน Account รอประมาณ ๒๐ นาที จึงสามารถใชงาน
Account เขาระบบตาง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย
 สามารถ Login เขาใชงาน Email ไดที่ https://login.microsoftonline.com/
ในวันถัดไป
 สถานที่จําหนายเครื่องแบบนักศึกษาใหม The Harmony สามารถดู
รายละเอียดไดที่ https://th-th.facebook.com/muharmony
โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๐๐ ตอ ๔๑๒๖, ๔๑๒๘
 เขาระบบที่เว็บไซต https://smartedu.mahidol.ac.th เลือกเมนู
สารสนเทศนักศึกษา และระบบอัปโหลดเอกสารของนักศึกษา
 สงรูปถายดิจิทัล เปนภาพเดี่ยว หนาตรงเต็มหนา สวมชุดนักศึกษาพิธีการ
ไมสวมแวนตา ทรงผมสุภาพ กําหนดพื้นหลังสีฟา และจะตองไมถูกปรับแตง
ทางดิจิทลั เปนไฟลนามสกุล .jpg หรือ .jpeg โดยมีขนาดความกวาง ๒๓๐
พิกเซล ความสูง ๓๑๒ พิกเซล ขนาดของไฟลไมเกิน ๑๕๐ KB
/วันพฤหัสบดีที่ ...
๑๐...

หนา ๓ / ๗

ขอ

วัน เดือน ป

กิจกรรม

การดําเนินการ
หรือ สแกนรูปถายสวมชุดนักศึกษาพิธีการ ไมสวมแวนตา ทรงผมสุภาพ
กําหนดพื้นหลังสีฟา เปนไฟลนามสกุล .jpg โดยมีขนาดความกวาง ๒๓๐
พิกเซล ความสูง ๓๑๒ พิกเซล ขนาดของไฟลไมเกิน ๑๕๐ KB
หรือ อัปโหลดไฟลรูปถายชุดนักศึกษาพิธีการจากเมนูถายรูปพรอมชุดนักศึกษา
โดยอุปกรณที่เขาระบบสําหรับฟเจอรถายภาพ จะตองมีอุปกรณกลอง กําหนด
พื้นหลังสีฟา

๕

วันพฤหัสบดีที่
๓๐ มิถุนายน ถึง
วันพฤหัสบดีที่
๗ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕

๖

วันศุกรที่ ๑ ถึง
วันพฤหัสบดีที่ ๗
กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕

 สงบัตรประจําตัวประชาชน โดย
สงไฟลรูปถายพรอม
๑. วางบัตรประจําตัวประชาชนที่มีรูปนักศึกษาบนกระดาษขาว
เอกสารประกอบ
๒. เซ็นชื่อพรอมรับรองสําเนาถูกตองขางบัตรประชาชนบนกระดาษ
เพื่อจัดทําบัตร
๓. ถายรูปบัตรประชาชนและลายเซ็นรับรอง
ประจําตัวนักศึกษา
๔. บันทึกไฟลเปนนามสกุล .jpg หรือ .jpeg ขนาดความกวาง ๗๒๐
พิกเซล ความสูง ๖๒๔ พิกเซล โดยขนาดของไฟลไมเกิน ๒ MB
หรือ ถายสําเนาบัตรประชาชน เซ็นชื่อพรอมรับรองสําเนาถูกตอง และสแกน
สําเนาเปนภาพดิจิทลั บันทึกไฟลเปนนามสกุล .jpg หรือ .jpeg ขนาดความ
กวาง ๗๒๐ พิกเซล ความสูง ๖๒๔ พิกเซล โดยขนาดของไฟลไมเกิน ๒ MB
 นักศึกษาจะตองตรวจสอบผลการอนุมัติไฟลภาพและสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนหลังจากสงไฟลแลว ๗ วัน
 กรณีขัดของใหติดตอกองบริหารการศึกษา โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๑,
๐ ๒๘๔๙ ๔๕๗๓ และ ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๙๔
 เขาระบบที่เว็บไซต https://smartedu.mahidol.ac.th เลือกเมนู
ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนฯ เมนูใบชําระเงิน ระบบจะแสดงรายการ
ใบแจงหนี้ กดเลือกปุม Payment เพื่อแสดง QR Code
 สแกน QR Code จากหนาจอ ผานแอพพลิเคชั่นของธนาคาร (Mobile
Banking) ทั้งนี้ QR Code ที่แสดงบนหนาจอนี้ สามารถชําระเงินไดภายในวัน
ชําระเงิน
พฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (กอนเวลา ๒๓.๐๐ น.) เทานั้น
คาธรรมเนียม
 โปรดเก็บหลักฐานการชําระเงิน (สลิปธนาคาร) เพื่อแสดงตอมหาวิทยาลัย
การศึกษา
มหิดลเมื่อพบปญหาการชําระเงิน
 หากนักศึกษาไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา จะถือวาสละสิทธิ์การเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ ผูที่ชําระเงินแลวมหาวิทยาลัยมหิดลจะไม
คืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

/วันศุกรที่ ๑...

หนา ๔ / ๗

ขอ

๖

๗

๘

วัน เดือน ป
วันศุกรที่ ๑ ถึง
วันพฤหัสบดีที่ ๗
กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕

วันศุกรที่ ๑ ถึง
วันพฤหัสบดีที่ ๗
กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕

วันจันทรที่ ๑๑ ถึง
วันพุธที่ ๑๓
กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรม

การดําเนินการ

ชําระเงิน
คาธรรมเนียม
การศึกษา

 หากนักศึกษามีปญหาขาดแคลนทุนทรัพย และตองการขอทุนสนับสนุน
การศึกษา ติดตอที่เว็บไซต https://op.mahidol.ac.th/sa/ กองกิจการ
นักศึกษา โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๖๕๖
 กรณีขัดของใหติดตอกองบริหารการศึกษา โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๒,
๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๓, ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๕, ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๗ และ ๐ ๒๘๔๙
๔๕๖๙

ตรวจสอบ
สถานะการ
ชําระเงิน

นักศึกษาใหมท่ชี าํ ระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเรียบรอยแลว ใหตรวจสอบ
การชําระเงินที่เว็บไซต https://smartedu.mahidol.ac.th เลือกเมนู
ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนฯ เมนูใบชําระเงิน จะแสดงรายการขอมูล
การชําระเงิน
 กรณีขัดของใหติดตอกองบริหารการศึกษาโดยดวน ภายในวันพฤหัสบดีที่
๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (กอนเวลา ๑๖.๓๐ น.) โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๒,
๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๓, ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๕, ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๗ และ
๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๙

 เฉพาะนักศึกษาที่ประสงคจะพักหอพักนักศึกษา (บานมหิดล)
ของมหาวิทยาลัยใหจองหอพักในระบบออนไลนที่เว็บไซต
http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent หรือ
http://www.student.mahidol.ac.th
จองหอพักนักศึกษา
 เริ่มเปดใหจองหอพักวันจันทรที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา
(บานมหิดล)
๐๙.๐๐ น. และปดจองหอพักนักศึกษา (บานมหิดล) วันพุธที่ ๑๓
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ กอนเวลา ๑๕.๐๐ น.
 กรณีขัดของในการดําเนินการใหติดตอหอพักนักศึกษา (บานมหิดล)
โทร.๐ ๒๔๔๑ ๙๑๑๖ หรือ Hot Line ๐๖ ๖๑๐๔ ๕๕๙๙

/ภายในวันอาทิตยที่...

หนา ๕ / ๗

ขอ

วัน เดือน ป

๙

ภายใน
วันอาทิตยที่ ๓๑
กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๕

๑๐

เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๑

๑๒

กิจกรรม

การดําเนินการ
 เขาระบบที่เว็บไซต https://smartedu.mahidol.ac.th เลือกเมนู
สารสนเทศนักศึกษา และระบบอัปโหลดเอกสารของนักศึกษา
 สงระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ (มีระบุวันอนุมัติการจบ) โดย
ถายภาพดิจิทัลเปนภาพระเบียนแสดงผลการเรียนทั้งดานหนาและดานหลัง
โดยมีขั้นตอนดังนี้
๑. ถายสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนทั้งดานหนาและดานหลัง (ดานละแผน)
๒. เซ็นชื่อพรอมรับรองสําเนาถูกตองทั้งดานหนาและดานหลัง
๓. ถายรูปสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนทั้งดานหนาและดานหลัง และ
ลายเซ็นรับรอง
สงไฟลระเบียน
๔. บันทึกไฟลเปนนามสกุล .jpg หรือ .jpeg (ดานละไฟล) ขนาดความกวาง
แสดงผลการเรียนฯ
๘๐๐ พิกเซล ความสูง ๑,๑๓๒ พิกเซล โดยขนาดของไฟลไมเกิน ๒ MB
(ปพ. ๑ : พ)
หรือ ถายสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนทั้งดานหนาและดานหลัง
(ดานละแผน) เซ็นชื่อพรอมรับรองสําเนาถูกตองทั้งดานหนาและดานหลัง และ
สแกนสําเนาเปนภาพดิจิทัลทั้งดานหนาและดานหลัง บันทึกไฟลเปนนามสกุล
.jpg หรือ .jpeg (ดานละไฟล) ขนาดความกวาง ๘๐๐ พิกเซล ความสูง ๑,๑๓๒
พิกเซล โดยขนาดของไฟลไมเกิน ๒ MB
 นักศึกษาจะตองตรวจสอบผลการอนุมัติไฟลใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ
หลังจากสงไฟลแลว ๗ วัน
 กรณีขัดของใหติดตอกองบริหารการศึกษา โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๑,
๐ ๒๘๔๙ ๔๕๗๓ และ ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๙๔
การรับบัตรประจําตัว ใหนักศึกษาติดตามรายละเอียดไดท่เี ว็บไซต
นักศึกษา
http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent เมนูขาวประกาศ

 นักศึกษาตรวจสอบกลุมเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเลือกเสรี
http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent เลือกเมนูลิงก ที่
เกี่ยวของ และเมนูขอมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป/วิชาเลือกเสรี
 กรณีขัดของใหติดตอกองบริหารการศึกษา โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๘๖
ผูบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลพบผูปกครองเพื่อใหขอมูลดานการศึกษาและ
กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘
กิจการนักศึกษา
ผูปกครองพบ
กรกฎาคม
ติดตามขอมูลไดที่ Facebook Group: เครือขายผูปกครองนักศึกษา
ผูบริหาร
พ.ศ. ๒๕๖๕
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๖๕
กิจกรรมแบบไฮบริด
https://www.facebook.com/groups/666696861143427
วันจันทรที่ ๑๘
กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕

ตรวจสอบกลุมเรียน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
และรายวิชา
เลือกเสรี

/วันศุกรที่ ๒๙...

หนา ๖ / ๗

ขอ

๑๓

วัน เดือน ป

วันศุกรที่ ๒๙
กรกฎาคม ถึง
วันจันทรที่ ๑
สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรม

การดําเนินการ

 เริ่มเปดใหลงทะเบียนเรียนวันศุกรที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น.
 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในระบบออนไลน โดยเขาเว็บไซต
ลงทะเบียนเรียนวิชา https://smartedu.mahidol.ac.th เลือกเมนูระบบลงทะเบียนนักศึกษา และ
ศึกษาทั่วไป และวิชา เมนูเพิ่มรายวิชา นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป/
เลือกเสรี ในระบบ รายวิชาเลือกเสรีไดตามความสนใจ ซึ่งบางวิชาจํากัดจํานวนผูเรียน หากมี
ออนไลน
ผูเลือกเต็มชั้นเรียนแลว จะไมสามารถเลือกได ใหเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่นแทน
 กรณีขัดของใหติดตอกองบริหารการศึกษา โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๒,
๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๓, ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๕, ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๖๗ และ ๐ ๒๘๔๙
๔๕๖๙

๑๔

วันศุกรที่ ๒๙ ถึง
วันอาทิตยที่ ๓๑
กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕

รับกุญแจหอพัก
นักศึกษา
(บานมหิดล)

เมื่อนักศึกษาจองหอพัก และชําระผานระบบ QR Code เรียบรอยแลว
ใหนักศึกษานําหลักฐานการชําระเงินมายื่นขอรับกุญแจหอพัก ณ สํานักงาน
หอพักนักศึกษา ภายในเวลาทําการ
(หมายเหตุ นักศึกษาที่เขาพักในหอพักนักศึกษา (บานมหิดล) ทุกคน ตองผาน
การเรียนออนไลน ในระบบ MUx โดยคนหาบทเรียน “วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิด
เหตุเพลิงไหม หรือสถานการณฉุกเฉินในหอพักนักศึกษา (บานมหิดล)”
และผานแบบทดสอบหลังการอบรม ๖๐% ขึ้นไป และนําหลักฐานแสดง
เพื่อเขารับกุญแจหอพักนักศึกษา ในวันที่ ๒๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

๑๕

วันจันทรที่ ๑
สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรมรับนอง
เขาบานมหิดล

เวลา ๑๘.๓๐ น. นักศึกษาหอพักนักศึกษา (บานมหิดล) เขารวมกิจกรรม
รับนองเขาบาน (บานมหิดล)

๑๖

วันอังคารที่ ๒
สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕

พิธีปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม
ระดับมหาวิทยาลัย

 นักศึกษาเขารวมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๕
สถานที่ : มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
กรณีออนไลน : จัดกิจกรรมผาน Facebook Page : กองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๗

วันพุธที่ ๓
สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕

ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม
ระดับสวนงาน

 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมสําหรับสวนงาน ปการศึกษา ๒๕๖๕
สถานที่ : ตามที่สวนงานกําหนด

/วันศุกรที่ ๕...

หนา ๗ / ๗

ขอ

วัน เดือน ป

๑๘

วันศุกรที่ ๕ ถึง
วันอาทิตยที่ ๗
สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๙

วันจันทรที่ ๘
สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรม
กิจกรรมรักนอง

เปดเรียน
ภาคการศึกษาตน

การดําเนินการ
 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาใหม
ปการศึกษา ๒๕๖๕
สถานที่ : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เปดเรียนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๕

ทั้งนี้ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย ดร. เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ)
รองอธิการบดีฝายการศึกษา
ปฏิบตั ิหนาที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

