
1 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยแม�โจ� 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป&ท่ี 6 หรือเทียบเท�า (ระบบจัดสรรโควตา) 
เพ่ือเข�าศึกษาต�อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป& 

ณ มหาวิทยาลัยแม�โจ� จังหวัดเชียงใหม�  มหาวิทยาลัยแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ  
และมหาวิทยาลัยแม�โจ�-ชุมพร จังหวัดชุมพร  ประจําป&การศึกษา 2560 

(โครงการบันทึกข�อตกลงความร�วมมือ) 
............................................. 

 

ด�วยมหาวิทยาลัยแม�โจ� จังหวัดเชียงใหม�  มหาวิทยาลัยแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
แพร� และมหาวิทยาลัยแม�โจ�-ชุมพร จังหวัดชุมพร จะเป:ดรับสมัครนักเรียนท่ีกําลังศึกษา และคาดว�าจะสําเร็จ
การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาป&ท่ี 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบเท�า (โครงการ
บันทึกข�อตกลงความร�วมมือ) ตามความต�องการของทุกคณะ วิทยาลัย และวิทยาเขต เพ่ือเข�าศึกษาต�อระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป& ในป&การศึกษา 2560  โดยให�เอกสิทธิ์กับสถานศึกษาในการคัดเลือกนักเรียนท่ีมี
คุณสมบัติไปเป?นตามเกณฑAท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

 

1. วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือเป:ดโอกาสพิเศษโดยจัดสรรท่ีนั่ง ให�แก�นักเรียนท่ีเรียนดีในสถาบันการศึกษาท่ีได�ทํา

บันทึกข�อตกลงร�วมกับมหาวิทยาลัยแม�โจ� เพ่ือให�สามารถเข�าศึกษาต�อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย    
แม�โจ� (มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเป?นมหาวิทยาลัยชั้นนําทางการเกษตร) และเป?นการส�งเสริมให�มีการพัฒนา
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในส�วนภูมิภาค 

  2. เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา และตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการ
แก�ปEญหาสังคมและปEญหาเศรษฐกิจ 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู�สมัครคัดเลือก 
1. เป?นผู�กําลังศึกษา และคาดว�าจะสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาป&ท่ี 6 หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบเท�า ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในแต�ละสาขาวิชา ประจําป&การศึกษา 
2559 และจะต�องสําเร็จการศึกษาก"อนวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 

2. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชา หรือรายละเอียดวิชาไม�ตํ่ากว�ากว�าเกณฑA 
ตามท่ีคณะ/สาขาวิชากําหนด 

3. เป?นผู�ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยAเป?นประมุข 
4. เป?นผู�มีความประพฤติดี มีคุณธรรม  เรียนดี  แต�งกายสุภาพ และรับรองต�อมหาวิทยาลัยว�า

จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข�อบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร�งครัด 
5. ไม�มีชื่อในทะเบียนเป?นนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอ่ืนๆยกเว�น

มหาวิทยาลัยเป:ด 
6. ไม�เป?นผู�เคยต�องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต�ความผิดลหุโทษหรือ

ความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาท 

เฉพาะสถานศึกษาท่ีได�ทําบันทึกข�อตกลงเท"าน้ัน 
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7. ไม�เป?นโรคติดต�ออย�างร�ายแรง โรคจิตฟETนเฟUอน โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือ เป?นโรคท่ีจะเป?น
อุปสรรคต�อการศึกษา 

8. มีผู�ปกครอง หรือ ผู�อุปการะรับรองว�าจะอุดหนุนค�าธรรมเนียมการศึกษา ค�าบํารุง
การศึกษา และค�าใช�จ�ายต�างๆ ท่ีเก่ียวกับการศึกษาได�ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย 

9. ต�องเป?นผู�ท่ีอยู�ในประเทศไทยอย�างถูกต�องตามกฎหมาย  
10. เป?นผู�มีประวัติในกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ในระดับดีหรือมีประวัติอ่ืนๆตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

3. คณะ/สาขาวิชา และจํานวนรับ (ต"อ 1 สถาบันการศึกษา) 
ลําดับ

ที่ 
คณะ/สาขาวิชา 

 
GPAX. 

ไม"ต่ํากว"า 
จํานวนรับ 

(คน) 
1 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร� (พืชไร") 

รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA เท�านั้น 
2.50 1 

2 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร� (พืชสวน) 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA เท�านั้น 

2.50 1 

3 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร� (อารักขาพืช) 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA เท�านั้น 

2.50 1 

4 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรเคมี 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA เท�านั้น 

2.50 1 

5 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร� (ปฐพีศาสตร�) 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA เท�านั้น 

2.50 1 

6 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส"งเสริมและนิเทศศาสตร�เกษตร 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA เท�านั้น 

2.50 1 

7 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร� (วิทยาการสมุนไพร) 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA เท�านั้น 

2.50 1 

8 วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA เท�านั้น 
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช�างยนตA สาขาวิชาช�างกลโรงงาน สาขาวิชา
ช�างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช�างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาช�างซ�อมบํารุง สาขาวิชาช�าง
ไฟฟXากําลัง สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกสA หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข�อง ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจ
ของอาจารยAประจําหลักสูตร 

 
 

2.50 
3.00 

1 

9 คณะสัตวศาสตรAและเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร� 
(สัตวAป&ก/การผลิตสุกร/โคนมและโคเนื้อ/อาหารสัตวA) 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA เท�านั้น 

2.50 1 

10 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา สาขาวิชาการประมง  
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA เท�านั้น 
- ปวช.ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวA สาขาวิชาแปรรูปสัตวAน้ํา ประเภท
วิชาเกษตรกรรม สาขาวิชางานผลิตสัตวAน้ํา สาขาวิชาเกษตรศาสตรA (ผ�านการเรียน
รายวิชาทางการเลี้ยงสัตวAน้ํา การผลิตสัตวAน้ํา หรือรายวิชาที่เก่ียวข�องทางสัตวAน้ํา) หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข�อง ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยAประจําหลักสูตร 

2.50 1 
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ลําดับ
ที่ 

คณะ/สาขาวิชา 
 

GPAX. 
ไม"ต่ํากว"า 

จํานวนรับ 
(คน) 

11 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA / ศิลปY-คณิตศาสตรA เท�านั้น 

2.50 1 

12 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน   
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทั้งนี้อยู
ในดุลยพินิจของอาจารย�ประจําหลักสูตร 

 
 

2.50 
2.75 

1 

13 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA / ศิลปY-คณิตศาสตรA เท�านั้น 

2.75 1 

14 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA / ศิลปY-คณิตศาสตรA เท�านั้น 

2.50 1 

15 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA / ศิลปY-คณิตศาสตรA เท�านั้น 

2.50 1 

16 คณะเศรษฐศาสตรA สาขาวิชาเศรษฐศาสตร� 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA / ศิลปY-คณิตศาสตรA เท�านั้น 

2.75 1 

17 คณะเศรษฐศาสตรA สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA / ศิลปY-คณิตศาสตรA เท�านั้น 

2.50 1 

18 คณะเศรษฐศาสตรA สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�สหกรณ� 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA / ศิลปY-คณิตศาสตรA เท�านั้น 

2.50 1 

19 คณะพัฒนาการท�องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท"องเที่ยว 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน 
มีรายวิชาภาษาต�างประเทศ GPA ไม�ต่ํากว�า 2.50    
พร�อมบทความ 1 หน�า A4 หัวข�อ“การท�องเที่ยวในความเข�าใจของข�าพเจ�า”  
และแนบแฟXมสะสมผลงาน 3 กิจกรรมเด�น ม.4-6 (สําเนา) เท�านั้น 

2.75 1 

20 คณะศิลปศาสตรA สาขาวิชานิเทศศาสตร�บูรณาการ  
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน   
- ปวช.ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกสA 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรAธุรกิจ ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข�อง อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยA
ประจําหลักสูตร พร�อมบทความ 1 หน�า A4 หัวข�อ “ความสนใจของฉันต�อการเข�า
ศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรAบูรณาการ” และแนบแฟXมสะสมผลงานด�านศิลปะ/สื่อ/
การสื่อสาร/นิเทศศาสตรA ม.4-6 หรือ ปวช.1-3 (สําเนา) เท�านั้น 

 
 

2.75 
3.00 

1 
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ลําดับ
ที่ 

คณะ/สาขาวิชา 
 

GPAX. 
ไม"ต่ํากว"า 

จํานวนรับ 
(คน) 

21 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA เท�านั้น 
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช�างยนตA สาขาวิชาช�างกลโรงงาน สาขาวิชา
ช�างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช�างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาช�างซ�อมบํารุง สาขาวิชาช�าง
ไฟฟXากําลัง สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกสA หรืออยู�ในดุลยพินิจของอาจารยAประจํา
หลักสูตร 

 
 

2.50 
3.00 

 

1 

22 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA เท�านั้น 
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช�างยนตA สาขาวิชาช�างกลโรงงาน สาขาวิชา
ช�างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช�างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาช�างซ�อมบํารุง สาขาวิชาช�าง
ไฟฟXากําลัง สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกสA หรืออยู�ในดุลยพินิจของอาจารยAประจํา
หลักสูตร 

 
 

2.50 
2.50 

1 

23 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร  
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA เท�านั้น 
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช�างยนตA สาขาวิชาช�างกลโรงงาน สาขาวิชา
ช�างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช�างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาช�างซ�อมบํารุง สาขาวิชาช�าง
ไฟฟXากําลัง สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกสA หรืออยู�ในดุลยพินิจของอาจารยAประจํา
หลักสูตร 
- ปวช.ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชา         
คหกรรมศาสตรA ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยAประจําหลักสูตร 
- ผู�สมัครทุกคนต�องแนบบทความ 1 หน�า A4 หัวข�อ “เหตุใดจึงสนใจเรียนสาขาวิชา
วิทยาศาสตรAและเทคโนโลยีการอาหาร”  
- ผู�สมัครทุกคนต�องแนบแฟXมสะสมผลงานด�านวิชาการหรืออ่ืนๆ 3 กิจกรรมเด�น  
ม.4-6 หรือ ปวช.1-3 (สําเนา) เท�านั้น 

 
 
 

2.50 
3.00 

 
 
 

3.00 

1 

24 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA เท�านั้น 
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตรA หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข�อง 
ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยAประจําหลักสูตร 

 
 

2.50 
2.75 

1 

25 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร� 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA เท�านั้น 
- ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข�อง 
ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยAประจําหลักสูตร 

 
 

2.50 
2.75 

1 
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ลําดับ
ที่ 

คณะ/สาขาวิชา 
 

GPAX. 
ไม"ต่ํากว"า 

จํานวนรับ 
(คน) 

26 คณะวิทยาศาสตรA สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA  
แผนการเรียนศิลปY-คณิตศาสตรA / ศิลปY-คอมพิวเตอรA เท�านั้น 

 
2.50 
2.75 

1 

27 คณะวิทยาศาสตรA สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA เท�านั้น 

2.50 1 

28 คณะวิทยาศาสตรA สาขาวิชาเคมี 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA เท�านั้น 

2.50 1 

29 คณะวิทยาศาสตรA สาขาวิชาสถิติ 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA เท�านั้น 

2.50 1 

30 คณะวิทยาศาสตรA สาขาวิชาคณิตศาสตร� 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA เท�านั้น 

2.50 1 

31 คณะวิทยาศาสตรA สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA  
แผนการเรียนศิลปY-คณิตศาสตรA เท�านั้น 

 
2.50 
2.75 

1 

32 คณะวิทยาศาสตรA สาขาวิชาวัสดุศาสตร� 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA เท�านั้น 

2.50 1 

33 คณะวิทยาศาสตรA สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA เท�านั้น 

2.50 1 

34 คณะวิทยาศาสตรA สาขาวิชาฟEสิกส�ประยุกต� 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA เท�านั้น 

2.50 1 

35 วิทยาลัยบริหารศาสตรA สาขาวิชารัฐศาสตร� 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน  
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทั้งนี้อยู
ในดุลยพินิจของอาจารย�ประจําหลักสูตร 
- ผู�สมัครทุกคนต�องแนบบทความ 1 หน�า A4 เขียนด�วยลายมือเท�านั้น  
หัวข�อ “เรียนรัฐศาสตรAไปเพื่ออะไร? และมีอาชีพในฝEนคืออะไร?”  
- ผู�สมัครทุกคนต�องแนบแฟXมสะสมผลงานด�านกิจกรรมชุมชนหรืออ่ืนๆ  
3 กิจกรรมเด�น ม.4-6 หรือ ปวช.1-3 (สําเนา) เท�านั้น 

 
 

2.75 
3.00 

 

1 

36 วิทยาลัยบริหารศาสตรA สาขาวิชาการบริหารท�องถิ่น 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน  
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทั้งนี้อยู
ในดุลยพินิจของอาจารย�ประจําหลักสูตร 
- ผู�สมัครทุกคนต�องแนบบทความ 1 หน�า A4 เขียนด�วยลายมือเท�านั้น  
หัวข�อ “เรียนรัฐประศาสนศาสตรAไปเพื่ออะไร? และมีอาชีพในฝEนคืออะไร?”  
- ผู�สมัครทุกคนต�องแนบแฟXมสะสมผลงานด�านกิจกรรมชุมชนหรืออ่ืนๆ  
3 กิจกรรมเด�น ม.4-6 หรือ ปวช.1-3 (สําเนา) เท�านั้น 

 
2.75 
3.00 

 
 

1 
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ลําดับ
ที่ 

คณะ/สาขาวิชา 
 

GPAX. 
ไม"ต่ํากว"า 

จํานวนรับ 
(คน) 

37 มหาวิทยาลยัแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา  
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA / ศิลปY-คณิตศาสตรA เท�านัน้ 
- ปวช.ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขาวชิาเกษตรศาสตรA ทั้งนี้อยู�ในดุลยพนิิจของ
อาจารยAประจาํหลักสูตร 

2.25 ไม�จํากัด 

38 มหาวิทยาลยัแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA เท�านัน้ 

2.50 ไม�จํากัด 

39 มหาวิทยาลยัแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA เท�านัน้ 

2.25 ไม�จํากัด 

40 มหาวิทยาลยัแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว� 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา  
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA / ศิลปY-คณิตศาสตรA เท�านัน้ 
- ปวช.ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขาวชิาเกษตรศาสตรA ทั้งนี้อยู�ในดุลยพนิิจของ
อาจารยAประจาํหลักสูตร 

2.25 ไม�จํากัด 

41 มหาวิทยาลยัแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรปFาไม� 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา  
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA เท�านัน้ 
- ปวช.ประเภทวชิาเกษตรกรรม ทุกสาขาวชิา ทัง้นี้อยู�ในดลุยพนิิจของอาจารยAประจํา
หลักสูตร 

2.50 ไม�จํากัด 

42 มหาวิทยาลยัแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาการตลาด 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา  
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA / ศิลปY-คณิตศาสตรA เท�านัน้ 
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทั้งนี้อยู
ในดุลยพินิจของอาจารย�ประจําหลักสูตร 

2.25 ไม�จํากัด 

43 มหาวิทยาลยัแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาพัฒนาการท"องเที่ยว 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน 
- ปวช.ประเภทวชิา ทุกสาขาวิชา ทั้งนี้อยู�ในดุลยพนิิจของอาจารยAประจําหลักสูตร 

2.25 ไม�จํากัด 

44 มหาวิทยาลยัแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชารัฐศาสตร�   
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน 
- ปวช.ประเภทวชิา ทุกสาขาวิชา ทั้งนี้อยู�ในดุลยพนิิจของอาจารยAประจําหลักสูตร 

2.25 ไม�จํากัด 

45 มหาวิทยาลยัแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�   
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา  
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA / ศิลปY-คณิตศาสตรA เท�านัน้ 
- ปวช.ประเภทวชิาพาณชิยกรรม ทั้งนี้อยู
ในดุลยพินิจของอาจารย�ประจําหลักสูตร 

2.25 ไม�จํากัด 
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ลําดับ
ที่ 

คณะ/สาขาวิชา 
 

GPAX. 
ไม"ต่ํากว"า 

จํานวนรับ 
(คน) 

46 มหาวิทยาลยัแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาการบัญชี 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา  
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA / ศิลปY-คณิตศาสตรA เท�านัน้ 
- ปวช.ประเภทวชิาพาณชิยกรรม ทั้งนี้อยู
ในดุลยพินิจของอาจารย�ประจําหลักสูตร 

2.25 ไม�จํากัด 

47 มหาวิทยาลยัแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA หรือแผนการเรียนศิลปY-คณิตศาสตรA 
- ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกสA ประเภทวิชา       
พาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรAธุรกิจ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การสื่อสาร หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข�อง อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยAประจําหลักสูตร  

2.25 ไม�จํากัด 

48 มหาวิทยาลยัแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาการจัดการชุมชน 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา   
- ม.6 ทุกแผนการเรียน 
- ปวช.ประเภทวชิา ทุกสาขาวิชา ทั้งนี้อยู�ในดุลยพนิิจของอาจารยAประจําหลักสูตร 

2.25 ไม�จํากัด 

49 มหาวิทยาลยัแม�โจ�-ชุมพร สาขาวิชาการประมง 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA / ศิลปY-คณิตศาสตรA เท�านัน้ 
- ปวช.ประเภทวชิาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวA สาขาวชิาแปรรูปสัตวAน้ํา ประเภท
วิชาเกษตรกรรม สาขาวชิางานผลิตสัตวAน้ํา สาขาวิชาเกษตรศาสตรA (ผ�านการเรียน
รายวิชาทางการเลี้ยงสัตวAน้ํา การผลิตสัตวAน้ํา หรือรายวิชาที่เก่ียวข�องทางสัตวAน้ํา) หรือ
สาขาวชิาที่เก่ียวข�อง ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยAประจาํหลกัสูตร 

2.00 ไม�จํากัด 

50 มหาวิทยาลยัแม�โจ�-ชุมพร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรA-คณิตศาสตรA / ศิลปY-คณิตศาสตรA เท�านัน้ 
- ปวช.ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขาวชิาเกษตรศาสตรA ทั้งนี้อยู�ในดุลยพนิิจของ
อาจารยAประจาํหลักสูตร 

2.00 ไม�จํากัด 

51 มหาวิทยาลยัแม�โจ�-ชุมพร สาขาวิชาพัฒนาการท"องเที่ยว 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน 
- ปวช.ประเภทวชิา ทุกสาขาวิชา ทั้งนี้อยู�ในดุลยพนิิจของอาจารยAประจําหลักสูตร 

2.00 ไม�จํากัด 

52 มหาวิทยาลัยแม�โจ�-ชุมพร สาขาวิชาการจัดการ 
รับผู�กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน 
- ปวช.ประเภทวิชา ทุกสาขาวิชา ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยAประจําหลักสูตร 

2.00 ไม�จํากัด 

53 มหาวิทยาลยัแม�โจ�-ชุมพร สาขาวิชารัฐศาสตร�   
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน 
- ปวช.ประเภทวชิา ทุกสาขาวิชา ทั้งนี้อยู�ในดุลยพนิิจของอาจารยAประจําหลักสูตร 

2.00 ไม�จํากัด 
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4. วิธีการสมัคร (ระบบจัดสรรโควตา) 
1. ให�เอกสิทธิ์กับอาจารยAแนะแนว หรือหัวหน�าสถานศึกษา ในการเลือกนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติ

ตามเกณฑAท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเท�านั้น 
2. ให�เอกสิทธิ์กับอาจารยAแนะแนว หรือหัวหน�าสถานศึกษา มอบ UsernameและPassword 

ของโรงเรียน ให�กับนักศึกษาท่ีได�รับการพิจารณา (1 โรงเรียนจะมีUsername และPasswordเดียวเท�านั้น) 
3 .  ใ ห� นั ก เ รี ย น ท่ี ไ ด� รั บ สิ ท ธิ์ ก ร อ ก ข� อ มู ล ก า ร ส มั ค ร ผ� า น ร ะ บ บ อิ น เ ต อ รA เ น็ ต  

www.education.mju.ac.th เท�านั้น ในวันท่ี 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559 
4. เม่ือสมัครเสร็จสิ้นแล�ว ให�ผู�สมัครสั่งพิมพAเอกสารดังต�อไปนี้ 

- ใบสมัคร (ติดรูปถ�าย 1”)  
- หนังสือยินยอมชําระเงินค�าธรรมเนียมการศึกษา 
- ใบชําระเงิน (ใบPay-in)  

โดยให�ผู�สมัครไปชําระเงินดังกล�าวไม�เกินคนละ 12,900-17,900 บาท ผ�าน บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ หรือ บ.เคานAเตอรAเซอรAวิส จํากัด (7-Eleven) ได�ทุกสาขาท่ัวประเทศ ในวันท่ี 1 ตุลาคม  -            
15 พฤศจิกายน 2559 

5.  ให�อาจารยAแนะแนวหรือฝsายท่ีเก่ียวข�องทําการรวมรวมจัดส�งเอกสารของนักเรียนท้ังหมด
ทางไปรษณียAให�กับมหาวิทยาลัยแม�โจ� ในวันท่ี 1 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2559 

              

5. อัตราค"าธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมด 
  ผู�สมัครชําระเงินค�าธรรมเนียมการศึกษาในวันท่ี 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559 อัตรา
ค�าธรรมเนียมการศึกษาล�วงหน�า ไม�เกินคนละ 12,900-17,900 บาท ให�เป?นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี้
ยังไม�รวมค�าธรรมเนียมอ่ืนๆ บางส�วน ท่ีผู�ผ�านการคัดเลือกจะต�องชําระในส�วนท่ีเหลือเป?นเงินสดในช�วงปลาย
เดือนพฤษภาคม 2560 ตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับค�าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรได� ท่ี  
www.education.mju.ac.th 

 

6. จัดส"งเอกสารการสมัครและหลักฐาน (ด�วยตนเอง หรือทางไปรษณีย�) 
อาจารยAแนะแนวหรือฝsายท่ีเก่ียวข�องจัดส�งทางไปรษณียAหรือจัดส�งด�วยตนเอง  ในวันท่ี 1 ตุลาคม - 

18 พฤศจิกายน 2559 เท�านั้น (มหาวิทยาลัยถือวันท่ีประทับตราไปรษณียากรเป?นสําคัญ) 
จัดส"งไปท่ี  

กลุ�มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผลและรับเข�า (โควตาMOU.) 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม�โจ�    
เลขท่ี 63 หมู�ท่ี 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม�  50290  
โทรศัพทA 053-873-460 โทรสาร 053-873-461  
 

7. เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัคร 
  ผู�สมัครสั่งพิมพAใบสมัคร (ติดรูปถ�าย 1”) ท่ีกรอกข�อมูลครบถ�วนลงบนกระดาษขนาด A4    
โดยจัดเรียงเอกสารประกอบการรับสมัคร ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต�องในเอกสาร (เพ่ือเป?นประโยชนAต�อ
การพิจารณา) ดังต�อไปนี้ 

1. ใบสมัคร จากระบบของมหาวิทยาลัย (ติดรูปถ�าย 1”)  
2. สําเนา-ใบชําระเงินค�าธรรมเนียมการศึกษา 12,900-17,900 บาท   
3. สําเนา-บัตรประจําตัวประชาชน 
4. สําเนา-ใบแสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา GPAX เป?นไปตามเกณฑA 
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5. แฟXมสะสมผลงาน (สําเนา/ตัวจริง) ขอให�ผู�สมัครโปรดศึกษารายละเอียด  
ในตารางคณะ/สาขาวิชา และจํานวนรับ  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ 
ไม�คืนแฟXมสะสมผลงานให� 

6. บทความ 1 หน�า A4 (หัวข�อ: ตามท่ีสาขาวิชา/คณะกําหนด)    
การเขียนด�วยลายมือ หรือพิมพAด�วย Microsoft Word โปรดศึกษา 
รายละเอียดในตารางคณะ/สาขาวิชา และจํานวนรับ  

  หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังว�า ผู�สมัครขาดคุณสมบัติในข�อใดข�อหนึ่ง หรือตรวจสอบ
พบในภายหลังว�าข�อความท่ีได�แจ�งไว�ในใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครเป?นเท็จหรือ
ปลอม ผู�สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม�ว�าผู�สมัครจะได�สมัคร ชําระเงินค�าสมัคร หรือได�
ผ�านการคัดเลือกแล�วก็ตาม อีกท้ังยังอาจจะถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายด�วย 
 

8. ตรวจสอบความถูกต�อง/สถานะการสมัคร/แก�ไขข�อมูลการสมัคร/การรับใบสมัคร และการชําระเงิน 
ผู�สมัครสามารถตรวจสอบผ�านระบบอินเตอรAเน็ตท่ี www.education.mju.ac.th เท�านั้น 

(หลังจากส�งไปรษณียA 15 วันทําการ) 
 

9. เกณฑ�การคัดเลือกและการตัดสิน 
  1. ผู�สมัครต�องมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว�ในประกาศนี้เท�านั้น 
  2. ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา เป?นไปตามเกณฑAท่ีกําหนด 
  3. เน�นการกระจายโอกาสให�กับนักเรียนทุกจังหวัดของประเทศ 
  4. แฟXมสะสมผลงาน หรือ บทความในหัวข�อท่ีคณะ/สาขาวิชากําหนด 
  5. ให�เอกสิทธิ์กับสถานศึกษาในการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติไปเป?นตามเกณฑAท่ีมหาวิทยาลัย 
กําหนดถือเป?นท่ีสิ้นสุด 
 

10. ประกาศผล (โควตาจัดสรร) อย"างเปMนทางการ 
1. ผู�สมัครทุกคนสามารถตรวจสอบประกาศผลผู�ผ�านการคัดเลือก (โควตาจัดสรร) อย�างเป?น

ทางการอีกครั้ง ผ�านระบบอินเตอรAเน็ตท่ี www.education.mju.ac.th ในวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 
2. ผู�ผ�านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแม�โจ�  (ทุกประเภทการเข�าศึกษาต�อ) ท่ีได�ทําการชําระ

เงินค�าธรรมเนียมการศึกษาล�วงหน�าให�กับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาหนึ่งแล�ว แต�ไปทําการสมัครหรือผ�านการ
คัดเลือกในอีกสาขาวิชาหนึ่งได�อีก มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธAไม�ทําการคืนเงินค�าธรรมเนียมการศึกษา หรือ
ปรับเปลี่ยนสาขาวิชาให�ไม�ว�ากรณีใดๆ 

3.  ผู�ผ�านการคัดเลือกสามารถตรวจสอบสถานะรับชําระเงินดังกล�าว ได�ในวันถัดไปเวลา
10.00 น.เป?นต�นไป (ยกเว�นวันหยุดนักขัตฤกษA) ผ�านระบบอินเตอรAเน็ตท่ี www.education.mju.ac.th เท�านั้น 

 

11. ทุนการศึกษา 
  ตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา หรือทุนการศึกษาประเภทต�าง ๆ ได�ท่ี  

- งานกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา www.stdloan.mju.ac.th 
- งานแนะแนว (ทุนประเภทอ่ืนๆ)  http://guide.guidance.mju.ac.th 
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12. การสละสิทธิ์เพ่ือไปสมัครระบบกลาง Admissions หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
ผู�ผ�านการคัดเลือกท่ีประสงคAจะทําการสละสิทธิ์เพ่ือไปสมัครสมัครระบบกลาง Admissions

หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ให�ทําการดาวนAโหลดคําร�องขอสละสิทธิ์เข�าศึกษาต�อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
แม�โจ� ป&การศึกษา 2560 และจัดส�งทางโทรสาร 0-5387-3461 ภายในวันท่ี 1-30 เมษายน 2560 เท�านั้น     
โดยมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธAไม�คืนเงินค�าธรรมเนียมการศึกษาให�ไม�ว�ากรณีใดๆ 

 

13. การตัดสิทธิ์ และไม"คืนเงินค"าธรรมเนียมทุกประเภท 
1. ผู�ผ�านการคัดเลือกแต�ไม�สําเร็จการศึกษาก�อนวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 ให�ถือว�าถูกตัดสิทธิ์ 
2. ผู�ผ�านการคัดเลือกไม�ชําระเงินค�าธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมด ในวันท่ี 1 ตุลาคม –        

15 พฤศจิกายน 2559 ถือว�าสละสิทธิ์ 
3. ผู�ผ�านการคัดเลือกทําการสละสิทธิ์เพ่ือไปสมัครสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ โดยจัดส�งคําร�องฯ 

ให�กับทางมหาวิทยาลัย ทางโทรสาร ในวันท่ี 1-30 เมษายน 2560 
4. ผู�ผ�านการคัดเลือกไม�รายงานตัว (ผ�านระบบอินเตอรAเน็ต) ในวันท่ี 1-15 พฤษภาคม 2560 

ถือว�าสละสิทธิ์ 
5. ผู�ผ�านการคัดเลือกไม�มารายงานตัว (ด�วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) ในช�วงปลายเดือนพฤษภาคม

2560 ถือว�าสละสิทธิ์ 
6. เม่ือเป?นนักศึกษาแล�วไม�ทําการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 ป&การศึกษา 2560      

ถือว�าสละสิทธิ์ 
 

14. การรับกําหนดการข้ึนทะเบียนเปMนนักศึกษาใหม" 
ประมาณวันท่ี 20 เมษายน 2560 เป?นต�นไป ขอให�ผู�ผ�านการสอบคัดเลือกดาวนAโหลดได�ท่ี 

www.education.mju.ac.th  ซ่ึงประกอบไปด�วยกําหนดการการข้ึนทะเบียนเป?นนักศึกษาใหม� และคู�มือ
เตรียมความพร�อมก�อนเข�าร�วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม�และเสริมสร�างอัตลักษณAลูกแม�โจ� ประจําป&
การศึกษา 2560   
 

15. การรายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเปMนนักศึกษาใหม" (ผ"านระบบinternet) 
นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องรายงานตัว (ผ�านระบบinternet) เพ่ือข้ึนทะเบียนเป?นนักศึกษาใหม�          

ท่ี www.education.mju.ac.th  สั่งพิมพAเอกสารรายงานตัวท้ังหมดไว� มีท้ังหมด 9 รายการ (โดยยังไม�ต�อง
จัดส�งเอกสารทางไปรษณียAใดๆ ไปมหาวิทยาลัยแม�โจ�) ในวันท่ี 1-15 พฤษภาคม 2560 

 

16. การรายงานตัวเข�าหอพักมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องรายงานตัวเพ่ือเข�าหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม�โจ� (นําเอกสารท่ี

สั่งพิมพAจากวันท่ี 1-15 พฤษภาคม 2560 ยื่นเอกสารหมายเลขท่ี 1-3 ต�อเจ�าหน�าท่ี)  ณ จุดบริการบริเวณหน�า
โรงอาหาร(อาคารเทิดกสิกร) ในช�วงปลายเดือนพฤษภาคม 2560 

 
 

17. การมอบตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเปMนนักศึกษาใหม" (ด�วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) 
1. นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องเข�ามอบตัวด�วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง (นําเอกสารท่ีสั่งพิมพAจากวันท่ี 

1-15 พฤษภาคม 2560  ยื่นเอกสารหมายเลขท่ี 4-9 ต�อเจ�าหน�าท่ี)  ณ ศูนยAกีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลท่ี 9  
ในช�วงปลายเดือนพฤษภาคม 2560 

2. นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องชําระเงินค�าทําบัตรนักศึกษา (บัตรA.T.M.) ของบมจ.ธนาคาร   
ไทยพาณิชยA เป?นเงินสด 150 บาท ปลายเดือนพฤษภาคม 2560 
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3. นักศึกษาใหม� ทุกคนต�องชําระเงินค�ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม�และ
เสริมสร�างอัตลักษณAลูกแม�โจ� ประจําป&การศึกษา 2560 เป?นเงินสดไม�เกินคนละ 2,500 บาท ในปลายเดือน
พฤษภาคม 2560 

 
 

18. การตรวจร"างกาย 
นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องตรวจร�างกาย และชําระเงินค�าตรวจร�างกาย 150 บาท ก�อนเข�าร�วม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม
และเสริมสร'างอัตลักษณ�ลูกแม
โจ'  ประจําป&การศึกษา 2560               
ณ  ลานอนันตA ปEญญาวีรA อาคารอํานวย  ยศสุข (รายละเอียดคณะ/สาขาวิชาอยู�ในคู�มือเตรียมความพร�อมก�อน
เข�าร�วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม
ฯ) ในปลายเดือนพฤษภาคม 2560 

 

19. การเข�าร"วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม" ประจําปYการศึกษา 2560 
นักศึกษาใหม
ทุกคนต'องร
วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม
และเสริมสร'างอัตลักษณ�  

ลูกแม
โจ' ประจําป&การศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม�โจ� จังหวัดเชียงใหม� ในระหว�างวันท่ี 1-7 มิถุนายน 2560 
และเป:ดภาคเรียนท่ี 1 ป&การศึกษา 2560 ในวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 

 

ประกาศ  ณ วันท่ี  12  กันยายน พ.ศ. 2559          

                                                                 
                                                               (รองศาสตราจารยAเพ็ญรัตนA หงษAวิทยากร) 
                                 รองอธิการบดีฝsายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม�โจ� 
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ปฏิทินการรับสมัคร นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปYท่ี 6 หรือเทียบเท"า (ระบบรับตรง-จัดสรรโควตาMOU) 
เพ่ือเข�ามหาวิทยาลัยแม"โจ� จังหวัดเชียงใหม" ปYการศึกษา 2560 

วัน เดือน ปY กิจกรรม 
วันที่ 1 ตุลาคม –  

15 พฤศจิกายน 2559 
(ด�วยรหัสผ�านสถานศึกษาท่ีได�รับไป) 

* ผู�สนใจดําเนนิการสมัครทาง Internet ที่ www.education.mju.ac.th  ชําระเงนิ
ค�าธรรมเนียมการศึกษาไม�เกินคนละ 12,900-17,900 บาท  ผ�าน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ     
บ.เคานAเตอรAเซอรAวิส จํากัด (7 Eleven) ได�ทุกสาขาทัว่ประเทศ  
* จัดส�งใบสมัครพร�อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ให�อาจารยAแนะแนวหรือฝsายที่เก่ียวข�อง 

ไม�เกินวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 อาจารยAแนะแนวหรือฝsายที่เก่ียวข�องจัดเอกสารการสมัครที่ชําระเงินค�าธรรมเนียมการศึกษาแล�ว
ให�มหาวิทยาลัยแม�โจ� จงัหวัดเชยีงใหม�  (จัดส�งไปที่ กลุ�มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลและ
รับเข�า สํานักบริหารและพฒันาวิชาการ มหาวทิยาลัยแม�โจ� 63 หมู�ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย 
จ.เชียงใหม� 50290 ) 

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู�ผ�านการคัดเลอืกอย�างเป?นทางการ www.education.mju.ac.th   
การสละสทิธิ ์ ดาวนAโหลดคําร�องขอสละสิทธิ์เข�าศึกษาต�อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม�โจ� ป&การศึกษา 2560 

และจัดส�งทางโทรสาร 053-873-461 เท�านั้น ภายในวนัที่ 1-30 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัย  
ขอสงวนสิทธAไม�คืนเงนิค�าธรรมเนียมการศึกษาให�ไม�ว�ากรณีใดๆ 

วันที่ 1-15 เมษายน 2560 ผู�ผ�านการคัดเลือกสามารถดาวนAโหลดกําหนดการ การข้ึนทะเบียนเป?นนักศึกษาใหม� และ คู�มือ
เตรียมความพร�อมก�อนเข�าร�วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม
และเสริมสร'างอัตลักษณ�ลูก
แม
โจ' ประจาํป&การศึกษา 2560 ได�ที่ www.education.mju.ac.th   

วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาใหม�ทุกคน รายงานตัว (ผ�านระบบinternet ) เพื่อข้ึนทะเบียนเป?นนักศึกษาใหม�  
ที่ www.education.mju.ac.th สั่งพิมพAเอกสารรายงานตวัทั้งหมดไว� มีทั้งหมด 9 รายการ  
(ไม�ต�องจัดส�งเอกสารทาง ปณ.ใดๆ ส�งไปมหาวิทยาลัยแม�โจ� และยังไม�ต�องเดินทางไป
มหาวิทยาลยัแม�โจ�) 

ปลายเดือนพฤษภาคม 2560 นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องรายงานตัวเพื่อเข�าหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม�โจ� (นําเอกสารที่สั่ง
พิมพAจากวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 1-3 ต�อเจ�าหน�าที่) ณ จุดบริการ
บริเวณหน�าโรงอาหาร(อาคารเทิดกสิกร)  

ปลายเดือนพฤษภาคม 2560 นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องเข�ามอบตัวด�วยตนเองอีกคร้ังหนึ่ง (นําเอกสารที่สั่งพิมพAจากวนัที่ 1-15 
พฤษภาคม 2560 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 4-9 ต�อเจ�าหน�าที่)  ณ ศูนยAกีฬากาญจนาภิเษก    
รัชกาลที่ 9   

ปลายเดือนพฤษภาคม 2560 นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องชําระเงินค�าทําบัตรนักศึกษา (บัตรA.T.M.) ของบมจ.ธนาคารไทยพาณิชยA 
เป?นเงินสด 150 บาท  

ปลายเดือนพฤษภาคม 2560 นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องชําระเงินค�ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม�และเสริมสร�าง        
อัตลักษณAลูกแม�โจ� ประจําป&การศึกษา 2560 เป?นเงินสดไม�เกินคนละ 2,500 บาท  

ปลายเดือนพฤษภาคม 2560 นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องตรวจร�างกาย และชําระเงินค�าตรวจร�างกาย 150 บาท ก�อนเข�าร�วม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม
และเสริมสร'างอัตลักษณ�ลูกแม
โจ' ประจําป&การศึกษา 2560  
ณ  ลานอนันตA ปEญญาวีรA อาคารอํานวย  ยศสุข  

วันที่ 1-7 มิถุนายน 2560 นักศึกษาใหม�ทุกคน ต�องร�วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม
และเสริมสร'างอัตลักษณ�     
ลูกแม
โจ' ประจาํป&การศึกษา 2560  ณ มหาวิทยาลัยแม�โจ� จังหวัดเชียงใหม� 

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เป:ดภาคเรียนที่ 1 ป&การศึกษา 2560 
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รายช่ือโรงเรียนท่ีได�เข�าร"วมโครงการบันทึกข�อตกลงความร"วมมือ 
การรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปYท่ี 6 (ระบบจัดสรรโควตา) 

เพ่ือเข�าศึกษาต"อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปY 
ณ มหาวิทยาลัยแม"โจ� จังหวัดเชียงใหม"  มหาวิทยาลัยแม"โจ�-แพร" เฉลิมพระเกียรติ  

และมหาวิทยาลัยแม"โจ�-ชุมพร จังหวัดชุมพร  ประจําปYการศึกษา 2560-2563 
(147 โรงเรียนภาคเหนือ และ 59 โรงเรียนภาคใต�) 

 
ท่ี จังหวัด ก-ฮ ช่ือโรงเรียน เลขท่ี EMS 

ภาคเหนือ : ระยะสัญญา ปYการศึกษา 2559-2562 
1 เชียงใหม� (วัด) โรงเรียนวัดโขงขาววิทยา EQ421072542TH 

2 เชียงใหม� (วัด) โรงเรียนวัดแม�ริมวิทยา EQ421072539TH 

3 เชียงใหม� (วัด) โรงเรียนวัดวิเวกวนาราม EQ421072600TH 

4 ลําปาง (วัด) โรงเรียนศักด์ิสุนันทAวิทยา EQ421073185TH 

5 ลําปาง (วัด) โรงเรียนสุนทรศึกษา EQ421073242TH 

6 ลําพูน (วัด) โรงเรียนเมธีวุฒิกร"วัดพระธาตุหริภุญชัย" EQ421073295TH 

7 เชียงราย โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม EQ421072065TH 

8 เชียงราย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย EQ421072074TH 

9 เชียงราย โรงเรียนนครวิทยาคม EQ421072105TH 

10 เชียงราย โรงเรียนพานพิทยาคม EQ421072159TH 

11 เชียงราย โรงเรียนพานพิเศษพิทยา EQ421072176TH 

12 เชียงราย โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม EQ421072162TH 

13 เชียงราย โรงเรียนแม�จันวิทยาคม EQ421072180TH 

14 เชียงราย โรงเรียนแม�เจดียAวิทยาคม EQ421072193TH 

15 เชียงราย โรงเรียนแม�ลาววิทยาคม EQ421072202TH 

16 เชียงราย โรงเรียนเวียงเชียงรุ�งวิทยาคม EQ421072216TH 

17 เชียงราย โรงเรียนศึกษาสงเคราะหAแม�จัน EQ421072220TH 

18 เชียงราย โรงเรียนห�วยสักวิทยาคม EQ421072247TH 

19 เชียงราย โรงเรียนเชียงของวิทยาคม EQ421072030TH 

20 เชียงราย โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม EQ421072043TH 

21 เชียงราย โรงเรียนเทศบาล ๕ เด�นห�า EQ421074132TH 



14 
 

ท่ี จังหวัด ก-ฮ ช่ือโรงเรียน เลขท่ี EMS 

22 เชียงราย โรงเรียนเทิงวิทยาคม EQ421072088TH 

23 เชียงราย โรงเรียนนุชนาถอนุสรณA EQ421072114TH 

24 เชียงราย โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม EQ421072128TH 

25 เชียงราย โรงเรียนพญาเม็งราย EQ421072145TH 

26 เชียงราย โรงเรียนห�วยซ�อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก EQ421072233TH 

27 เชียงใหม� โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย EQ421072255TH 

28 เชียงใหม� โรงเรียนโกวิทธํารงเชียงใหม� EQ421073171TH 

29 เชียงใหม� โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม EQ421072281TH 

30 เชียงใหม� โรงเรียนเชียงใหม�คริสเตียน EQ421072321TH 

31 เชียงใหม� โรงเรียนดอยเต�าวิทยาคม EQ421072295TH 

32 เชียงใหม� โรงเรียนดาราวิทยาลัย EQ421072352TH 

33 เชียงใหม� โรงเรียนธรรมราชศึกษา EQ421072335TH 

34 เชียงใหม� โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ EQ421072406TH 

35 เชียงใหม� โรงเรียนบ�านกาดวิทยาคม EQ421072397TH 

36 เชียงใหม� โรงเรียนฝางชนูปถัมภA EQ421072383TH 

37 เชียงใหม� โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ EQ421073035TH 

38 เชียงใหม� โรงเรียนแม�แจ�ม EQ421072423TH 

39 เชียงใหม� โรงเรียนแม�แตง EQ421072410TH 

40 เชียงใหม� โรงเรียนแม�โถวิทยาคม EQ421072485TH 

41 เชียงใหม� โรงเรียนแม�ริมวิทยาคม EQ421072471TH 

42 เชียงใหม� โรงเรียนแม�ออนวิทยาลัย  EQ421072468TH 

43 เชียงใหม� โรงเรียนแม�อายวิทยาคม EQ421072454TH 

44 เชียงใหม� โรงเรียนรังษีวิทยา EQ421072525TH 

45 เชียงใหม� โรงเรียนรัตนาเอ้ือวิทยา EQ421072511TH 

46 เชียงใหม� โรงเรียนราชประชานุเคราะหA ๓๐ EQ421072508TH 

47 เชียงใหม� โรงเรียนวชิรวิทยA ฝsายมัธยม EQ421072499TH 

48 เชียงใหม� โรงเรียนวชิราลัย EQ421072560TH 
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ท่ี จังหวัด ก-ฮ ช่ือโรงเรียน เลขท่ี EMS 

49 เชียงใหม� โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ EQ421072556TH 

50 เชียงใหม� โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม EQ421072595TH 

51 เชียงใหม� โรงเรียนศึกษาสงเคราะหAเชียงใหม� EQ421072587TH 

52 เชียงใหม� โรงเรียนสองแคววิทยาคม EQ421072573TH 

53 เชียงใหม� โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม EQ421072644TH 

54 เชียงใหม� โรงเรียนสันทรายวิทยาคม EQ421072627TH 

55 เชียงใหม� โรงเรียนสันปsาตองวิทยาคม  EQ421072613TH 

56 เชียงใหม� โรงเรียนสารภีพิทยาคม EQ421072689TH 

57 เชียงใหม� โรงเรียนสารสาสนAวิเทศเชียงใหม� EQ421072675TH 

58 เชียงใหม� โรงเรียนหอพระ EQ421072661TH 

59 เชียงใหม� โรงเรียนฮอดพิทยาคม EQ421072729TH 

60 เชียงใหม� โรงเรียนจอมทอง EQ421072264TH 

61 เชียงใหม� โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม� EQ421072278TH 

62 เชียงใหม� โรงเรียนเชียงใหม�มัธยม EQ421072318TH 

63 เชียงใหม� โรงเรียนไชยปราการ EQ421072304TH 

64 เชียงใหม� โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม EQ421072366TH 

65 เชียงใหม� โรงเรียนเทพบดินทรAวิทยา EQ421072349TH 

66 เชียงใหม� โรงเรียนพระหฤทัย EQ421072445TH 

67 เชียงใหม� โรงเรียนพร�าววิทยาคม EQ421072437TH 

68 เชียงใหม� โรงเรียนสันกําแพง EQ421072635TH 

69 เชียงใหม� โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรAอุปถัมภA EQ421072658TH 

70 น�าน โรงเรียนเชียงกลาง(ประชาพัฒนา) EQ421072701TH 

71 น�าน โรงเรียนนาน�อย EQ421072692TH 

72 น�าน โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี EQ421072746TH 

73 น�าน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม EQ421072803TH 

74 น�าน โรงเรียนปEว EQ421072763TH 

75 น�าน โรงเรียนเมืองแงง EQ421072750TH 



16 
 

ท่ี จังหวัด ก-ฮ ช่ือโรงเรียน เลขท่ี EMS 

76 น�าน โรงเรียนศรีสวัสด์ิวิทยาคาร EQ421072732TH 

77 พะเยา โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม EQ421072794TH 

78 พะเยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม EQ421072785TH 

79 แพร� โรงเรียนม�วงไข�พิทยาคม EQ421072879TH 

80 แพร� โรงเรียนร�องกวางอนุสรณA EQ421072865TH 

81 แพร� โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา EQ421072919TH 

82 แพร� โรงเรียนสูงเม�นชนูปถัมภA EQ421072967TH 

83 แพร� โรงเรียนห�วยม�าวิทยาคม EQ421072953TH 

84 แพร� โรงเรียนองคAการบริหารส�วนจังหวัดแพร�พัฒนา
ประชาอุปถัมภA 

EQ421074163TH 

85 แพร� โรงเรียนเจริญราษฎรA EQ421072777TH 

86 แพร� โรงเรียนถ่ินโอภาสวิทยา EQ421072848TH 

87 แพร� โรงเรียนเทพพิทักษAวิทยา EQ421072834TH 

88 แพร� โรงเรียนนารีรัตนAจังหวัดแพร� EQ421072825TH 

89 แพร� โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร� EQ421072882TH 

90 แพร� โรงเรียนราชประชานุเคราะหA ๒๕ EQ421072851TH 

91 แพร� โรงเรียนลองวิทยา EQ421072922TH 

92 แพร� โรงเรียนสองพิทยาคม EQ421072905TH 

93 แพร� โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ�านเชตวัน EQ421072896TH 

94 แม�ฮ�องสอน โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม EQ421072940TH 

95 แม�ฮ�องสอน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม�ฮ�องสอน EQ421072936TH 

96 แม�ฮ�องสอน โรงเรียนราชประชานุเคราะหA ๒๑ EQ421072998TH 

97 แม�ฮ�องสอน โรงเรียนสังวาลยAวิทยา EQ421074146TH 

98 แม�ฮ�องสอน โรงเรียนห�องสอนศึกษา EQ421072984TH 

99 แม�ฮ�องสอน โรงเรียนแม�ลาน�อยดรุณสิกขA EQ421073004TH 

100 ลําปาง โรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปาง EQ421072975TH 

101 ลําปาง โรงเรียนจิตตAอารี ในพระอุปถัมภAของสมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

EQ421074150TH 
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102 ลําปาง โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม EQ421073049TH 

103 ลําปาง โรงเรียนแจ�ห�มวิทยา EQ421073018TH 

104 ลําปาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคAนคร EQ421074092TH 

105 ลําปาง โรงเรียนเถินวิทยา EQ421073083TH 

106 ลําปาง โรงเรียนทุ�งอุดมวิทยา EQ421073070TH 

107 ลําปาง โรงเรียนปงแสนทองวิทยา EQ421073052TH 

108 ลําปาง โรงเรียนโปsงหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก EQ421073123TH 

109 ลําปาง โรงเรียนเมืองปานวิทยา EQ421073110TH 

110 ลําปาง โรงเรียนแม�พริกวิทยา EQ421073168TH 

111 ลําปาง โรงเรียนวิชชานาร ี EQ421073145TH 

112 ลําปาง โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม   EQ421073208TH 

113 ลําปาง โรงเรียนเวียงมอกวิทยา EQ421073199TH 

114 ลําปาง โรงเรียนเสด็จวนชยางคAกูลวิทยา EQ421073239TH 

115 ลําปาง โรงเรียนห�างฉัตรวิทยา EQ421073225TH 

116 ลําปาง โรงเรียนไหล�หินวิทยา EQ421073211TH 

117 ลําปาง โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี EQ421073021TH 

118 ลําปาง โรงเรียนบุญวาทยAวิทยาลัย EQ421073066TH 

119 ลําปาง โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทยA EQ421073106TH 

120 ลําปาง โรงเรียนแม�ทะประชาสามัคคี EQ421073097TH 

121 ลําปาง โรงเรียนลําปางกัลยาณี EQ421073154TH 

122 ลําปาง โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง EQ421073287TH 

123 ลําพูน โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน EQ421073273TH 

124 ลําพูน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา EQ421073260TH 

125 ลําพูน โรงเรียนทุ�งหัวช�างพิทยาคม EQ421073256TH 

126 ลําพูน โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา EQ421073327TH 

127 ลําพูน โรงเรียนปsาตาลบ�านธิพิทยา EQ421073300TH 

128 ลําพูน โรงเรียนแม�ทาวิทยาคม EQ421073358TH 
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129 ลําพูน โรงเรียนราชประชานุเคราะหA ๒๖ EQ421073344TH 

130 ลําพูน โรงเรียนอุโมงคAวิทยาคม EQ421073392TH 

131 ลําพูน โรงเรียนปsาซาง EQ421073313TH 

132 ลําพูน โรงเรียนพรหมจักรสังวร EQ421073361TH 

133 ลําพูน โรงเรียนเวียงเจดียAวิทยา   EQ421073335TH 

134 ลําพูน โรงเรียนส�วนบุญโญปถัมภAลําพูน EQ421073401TH 

135 สุโขทัย โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม EQ421073389TH 

136 สุโขทัย โรงเรียนทุ�งเสลี่ยมชนูปถัมภA EQ421073446TH 

137 สุโขทัย โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก EQ421073432TH 

138 สุโขทัย โรงเรียนบ�านด�านลานหอยวิทยา EQ421073429TH 

139 สุโขทัย โรงเรียนบ�านไร�พิทยาคม EQ421073415TH 

140 สุโขทัย โรงเรียนเมืองเชลียง EQ421073485TH 

141 สุโขทัย โรงเรียนเมืองด�งวิทยา EQ421073477TH 

142 สุโขทัย โรงเรียนสวรรคAอนันตAวิทยา ๒ EQ421073463TH 

143 สุโขทัย โรงเรียนท�าชัยวิทยา EQ421073375TH 

144 สุโขทัย โรงเรียนสวรรคAอนันตAวิทยา EQ421073450TH 

145 อุตรดิตถA โรงเรียนทองแสนขันวิทยา EQ421073517TH 

146 อุตรดิตถA โรงเรียนลับแลพิทยาคม EQ421073503TH 

147 อุตรดิตถA โรงเรียนอุตรดิตถA EQ421073494TH 

ภาคใต� : ระยะสัญญา ปYการศึกษา 2560-2563 
1 กระบ่ี โรงเรียนอ�าวลึกประชาสรรคA EQ421074035TH 

2 ชุมพร โรงเรียนท�าแซะรัชดาภิเษก EQ421074027TH 

3 ชุมพร โรงเรียนทุ�งตะโกวิทยา EQ421074013TH 

4 ชุมพร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร EQ421074058TH 

5 ชุมพร โรงเรียนปะทิววิทยา EQ421074129TH 

6 ชุมพร โรงเรียนนิรมลชุมพร EQ421074044TH 

7 ชุมพร โรงเรียนทุ�งคาพิทยาคาร EQ421073976TH 
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8 ชุมพร โรงเรียนศรียาภัย EQ421074101TH 

9 ชุมพร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา EQ421073565TH 

10 ชุมพร โรงเรียนครนพิทยาคม EQ421073980TH 

11 ชุมพร โรงเรียนบ�านทับวัง EQ421074089TH 

12 ชุมพร โรงเรียนเมืองหลังสวน EQ421074075TH 

13 ชุมพร โรงเรียนสวนศรีวิทยา EQ421074061TH 

14 ตรัง โรงเรียนจุ�งฮัวโซะเซียว EQ421073551TH 

15 ตรัง โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา EQ421074115TH 

16 ตรัง โรงเรียนปEญญาวิทยA EQ421073622TH 

17 ตรัง โรงเรียนสภาราชินี ๒ EQ421073619TH 

18 ตรัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรงั EQ421073684TH 

19 นครศรีธรรมราช โรงเรียนร�อนพิบูลยAเกียรติวสุนธราภิวัฒกA EQ421073667TH 

20 นครศรีธรรมราช โรงเรียนฉลองรัฐราษฎรAอุทิศ EQ421073675TH 

21 ประจวบคีรีขันธA โรงเรียนบางสะพานวิทยา EQ421073653TH 

22 ปEตตานี โรงเรียนเดชะปEตตนยานุกูล EQ421073548TH 

23 พังงา โรงเรียนดาริสสลามวิทยา EQ421073534TH 

24 พังงา โรงเรียนตะก่ัวปsาคีรีเขต EQ421073596TH 

25 พังงา โรงเรียนเทศบาลบ�านย�านยาว EQ421073582TH 

26 พัทลุง โรงเรียนกงหราพิชากร EQ421073579TH 

27 พัทลุง โรงเรียนเขาชัยสน EQ421073640TH 

28 พัทลุง โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม EQ421073786TH 

29 พัทลุง โรงเรียนควนขนุน EQ421073636TH 

30 พัทลุง โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร EQ421073605TH 

31 พัทลุง โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรคA EQ421073772TH 

32 พัทลุง โรงเรียนพัทลุง EQ421073809TH 

33 พัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง EQ421073790TH 

34 พัทลุง โรงเรียนตะแพนพิทยา EQ421073738TH 
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35 เพชรบุรี โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี EQ421073843TH 

36 เพชรบุรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี EQ421073826TH 

37 เพชรบุรี โรงเรียนพรหมานุสรณAจังหวัดเพชรบุรี EQ421073830TH 

38 ภูเก็ต โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต EQ421073812TH 

39 ระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร EQ421073857TH 

40 ระนอง โรงเรียนสตรีระนอง EQ421073865TH 

41 ราชบุรี โรงเรียนรัตนราษฎรAบํารุง EQ421073888TH 

42 ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี EQ421073874TH 

43 สงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา EQ421073914TH 

44 สงขลา โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา EQ421073891TH 

45 สงขลา โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา EQ421073905TH 

46 สงขลา โรงเรียนหาดใหญ�รัฐประชาสรรคA EQ421073962TH 

47 สงขลา โรงเรียนหาดใหญ�วิทยาลัยสมบูรณAกุลกันยา EQ421073945TH 

48 สมุทรสาคร โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย EQ421073959TH 

49 สุราษฎรAธานี โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม EQ421073724TH 

50 สุราษฎรAธานี โรงเรียนบ�านเสด็จพิทยาคม EQ421073755TH 

51 สุราษฎรAธานี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎรAธาน ี EQ421073928TH 

52 สุราษฎรAธานี โรงเรียนองคAการบริหารส�วนจังหวัดสุราษฎรAธานี ๑ 
(ดอนสักผดุงวิทยA) 

EQ421073993TH 

53 สุราษฎรAธานี โรงเรียนบ�านคลองสงคA EQ421073769TH 

54 สุราษฎรAธานี โรงเรียนบางสวรรคAวิทยาคม EQ421073698TH 

55 สุราษฎรAธานี โรงเรียนธิดาแม�พระ EQ421073707TH 

56 สุราษฎรAธานี โรงเรียนสุราษฏรAพิทยา ๒ EQ421074000TH 

57 สุราษฎรAธานี โรงเรียนตะกุกใต�ศึกษา EQ421073715TH 

58 สุราษฎรAธานี โรงเรียนเวียงสระ EQ421073931TH 

59 สุราษฎรAธานี โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎรAธาน ี EQ421073741TH 

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


