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ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา (ทุนกรมการปกครอง) 
เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป  

ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2560 
............................................. 

 

ดวยมหาวิทยาลัยแมโจ รวมกับ กรมการปกครอง ไดจัดทําโครงการจัดสงนักศึกษาชาวไทย
ภูเขา เขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ในเขต 15 จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ตาก 
กาญจนบุรี ลําพูน ลําปาง พะเยา สุโขทัย นาน กําแพงเพชร แพร พิษณุโลก เพชรบูรณ และอุทัยธานี เพื่อ
คัดเลือกเขาเปนนักศึกษาชาวไทยภูเขาเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ในคณะผลิตกรรมการเกษตร วิทยาลัย
พลังงานทดแทน คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตร 4 ป  
โดยผูที่ผานการคัดเลือกกรมการปกครองใหทุนการศึกษาแกนักศึกษา ทุนละ 30,000 บาท ตอป ตลอด
หลักสูตรการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ป ในปการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

   

1. วัตถุประสงค 
1. เพื่อเปดโอกาสพิเศษแกนักเรียนที่เปนชาวเขาสัญชาติไทย และเรียนดีในเขต 15 จังหวัด 

ไดแก เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ตาก กาญจนบุรี ลําพูน ลําปาง พะเยา สุโขทัย นาน กําแพงเพชร แพร 
พิษณุโลก เพชรบูรณ และอุทัยธานี ใหสามารถเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแมโจ 
(มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําทางการเกษตร) และเปนการสงเสริมใหมีการพัฒนา
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในสวนภูมิภาค 

  2. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแกกลุมผูดอยฐานะทางเศรษฐกิจ และ
ประหยัดคาใชจายใหกับผูปกครองที่เปนชาวไทยภูเขา และเปนการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแกปญหา
สังคมและปญหาเศรษฐกิจ 
 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครคัดเลือก 
1. เปนผูกําลังศึกษา และคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละสาขาวิชา ประจําปการศึกษา 2559  และจะตองสําเร็จการศึกษา กอนวันที่     
12 มิถุนายน 2560 ในสถาบันการศึกษาในเขต 15 จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ตาก 
กาญจนบุรี ลําพูน ลําปาง พะเยา สุโขทัย นาน กําแพงเพชร แพร พิษณุโลก เพชรบูรณ และอุทัยธานี โดยมี
ระยะเวลาการศึกษาติดตอกันไมนอยกวา 2 ป กรณีจบการศึกษาตองจบมาแลวไมเกิน 3 ป นับถึงวันรับสมัคร 

2.  เปนนักเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) รวมทุกรายวิชาไมต่ํากวา 2.50 
  3.  เปนชาวเขาสัญชาติไทย ใน 9 เผา คือ กระเหรี่ยง มง เมี่ยน อาขา ลาหู ลีซู ลัวะ ขมุ 
และมลาลรี มีภูมิลําเนาในเขต 15 จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ตาก กาญจนบุรี ลําพูน 
ลําปาง พะเยา  สุโขทัย  นาน  กําแพงเพชร  แพร  พิษณุโลก  เพชรบูรณ  และอุทัยธานี 

นักเรียนทุนกรมการปกครอง (ม.6 GPAX 2.50 ขึ้นไป) 
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  4. ตองถือกําเนิด และ/หรือ มีภูมิลําเนาปจจุบันในทองที่จังหวัดดังกลาว ที่จะสมัคร ติดตอกัน
ไมนอยกวา 3 ป นับถึงวันรับสมัคร 
  5. บิดา  มารดา  ผูปกครอง หรือผูอุปการะของผูสมัคร ตองมีภูมิลําเนาปจจุบันในทองที่
จังหวัดที่จะสมัคร ติดตอกันไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันรับสมัคร 

6. เปนผูยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
7. เปนผูมีความประพฤติดี มีคุณธรรม  เรียนดี  แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัยวา

จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด 
8. ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอื่นๆ ยกเวน

มหาวิทยาลัยเปด 
9. ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 
10. ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ เปนโรค  

ที่สําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
11. มีผูปกครอง หรือ ผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียมการศึกษา คาบํารุงการศึกษา  

และคาใชจายตางๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาไดตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
12. ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย  
13. เปนผูมีประวัติในกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ในระดับดีหรือมีประวัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

3. คณะ สาขาวิชา/จํานวนรับ 
 

ลําดับ 
ที ่

 
คณะ/สาขาวิชา 

การสอบ GPAX.     
ไมต่ํากวา 

จํานวนรับ 
(คน) สอบ ไมสอบ 

1 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (พืชไร) 
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

  2.50 1 

2 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (พืชสวน) 
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

  2.50 1 

3 วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน 
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

  2.50 1 

4 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร 
(สัตวปก/การผลิตสุกร/โคนมและโคเนื้อ/อาหารสัตว) 
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

  2.50 1 

5 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

  2.50 1 

6 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

  2.50 1 
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4. การสมัครผานระบบอินเตอรเน็ตเทานั้น 
1.  สมัครผ านระบบอิน เตอร เน็ ตwww.education.mju.ac.thเท านั้ น  ในวันที่  6 -28 

กุมภาพันธ 2560  

2. สั่งพิมพใบสมัคร (ติดรูปถาย 1”) และใบชําระเงินคาสมัคร (ใบPay-in)สามารถชําระเงินคา

สมัคร ผานบมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือบ.เคานเตอรเซอรวิส จํากัด (7-Eleven) ไดทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันที่ 

6-28 กุมภาพันธ 2560  
            

5. อัตราคาสมัคร  
อัตราคาสมัครเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี คนละ 300 บาท (-สามรอยบาทถวน-) 
 

6. จัดสงเอกสารการสมัครและหลักฐาน (ดวยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย) 
จัดสงทางไปรษณีย หรือดวยตนเอง  ในวันที่  6 กุมภาพันธ - 3 มีนาคม 2560 เทานั้น 

(มหาวิทยาลัยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเปนสําคัญ) 
 

จัดสงไปที่  
กลุมภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผลและรับเขา 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ    
เลขที่ 63 หมูที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม  50290  
โทรศัพท 053-873-460 โทรสาร 053-873-461  
 

7. เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัคร 
  ผูสมัครสั่งพิมพใบสมัคร (ติดรูปถาย 1”) ที่กรอกขอมูลครบถวนลงบนกระดาษขนาด A4 โดย
จัดเรียงเอกสารประกอบการรับสมัคร ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารขอ 2-5 (เพื่อเปนประโยชน
ตอการพิจารณา) ดังตอไปนี ้

1. ใบสมัคร จากระบบของมหาวิทยาลัย (ติดรูปถาย 1”) 
2. สําเนา-บัตรประจําตัวประชาชน (ผูสมัคร/บิดา/มารดา)   จํานวน  3  ชุด 
3. สําเนา-ทะเบียนบาน (ผูสมัคร/บิดา/มารดา)    จํานวน  3  ชุด 
4. ฉบบัจริง-ระเบียนแสดงผลการศึกษา  จํานวน 5 ภาคการศึกษา  จํานวน  1  ชุด 
5. สําเนา-ใบชําระเงินคาสมัคร 300 บาท     จํานวน  1  ชุด 
6. ฉบับจริง-เอกสารคํารับรองการเปนชาวไทยภูเขาจากจังหวัด/อําเภอ  จํานวน  1  ชุด 

ที่ผูสมัครมีภูมิลําเนาอยูตามรูปแบบของจังหวัด/อําเภอ  
  หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังวา ผูสมัครขาดคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่ง หรือตรวจสอบ
พบในภายหลังวาขอความที่ไดแจงไวในใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครเปนเท็จหรือ
ปลอม ผูสมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แมวาผูสมัครจะไดสมัคร ชําระเงินคาสมัคร หรือได
ผานการคัดเลือกแลวก็ตาม อีกทั้งยังอาจจะถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายดวย  
 

8. ตรวจสอบความถูกตอง/สถานะการสมัคร/แกไขขอมูลการสมัคร/การรับใบสมัคร และการชําระเงิน 
ผูสมัครสามารถตรวจสอบผานระบบอินเตอรเน็ตที่ www.education.mju.ac.th เทานั้น 

(หลังจากสงไปรษณีย 15 วันทําการ) 
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9. เกณฑการคัดเลือกและการตัดสิน 
  1. ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในประกาศนี้เทานั้น 
  2. ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
  3. เนนการกระจายโอกาสใหกับนักเรียน 15 จังหวัด 
  4. การตัดสินผลของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกถือเปนที่สิ้นสุด 
 

10. ประกาศผลการคัดเลือก 
1.  ผู สมัครสามารถตรวจสอบประกาศผลการคัด เลือก ผ านระบบอินเตอร เน็ตที่ 

www.education.mju.ac.th เทานั้น ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 

2. ผูผานการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแมโจ  (ทุกประเภทการเขาศึกษาตอ) ที่ไดทําการชําระ

เงินคาธรรมเนียมการศึกษาลวงหนาใหกับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาหนึ่งแลว แตไปทําการสมัครหรือผานการ

คัดเลือกในอีกสาขาวิชาหนึ่งไดอีก มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมทําการคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา หรือ

ปรับเปลี่ยนสาขาวิชาใหไมวากรณีใดๆ 
 

11. การชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา (ทั้งหมด)  
1. ผู ผ านการคัด เลือกสามารถพิมพ ใบชํ าระเงิน  Pay-in ผ านระบบอินเตอร เน็ตที่ 

www.education.mju.ac.th เทานั้น  เพื่อนําไปชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดไมเกินคนละ   

15,900 บาท รายละเอียดอยูในใบชําระเงินดังกลาว ผาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ บ.เคานเตอรเซอรวิส 

จํากัด (7-Eleven) ไดทุกสาขาท่ัวประเทศ ในวันที่ 27 มีนาคม - 10 เมษายน 2560 และใหจัดสงเอกสารยืนยัน

การชําระเงินดังกลาวใหกับมหาวิทยาลัยแมโจในวันถัดไป 

2.  ผูผานการคัดเลือกสามารถตรวจสอบสถานะรับชําระเงินดังกลาว ไดในวันถัดไปเวลา

10.00 น.เปนตนไป (ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ) ผานระบบอินเตอรเน็ตที่ www.education.mju.ac.th เทานั้น 
 

12. อัตราคาบํารุงการศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560                   
  ต ร ว จสอบร ายละ เ อี ยด เกี่ ย ว กั บค า ธ ร รม เ นี ย มกา รศึ กษาตลอดหลั ก สู ต ร ได ที่  
www.education.mju.ac.th 
 

13. ทุนการศึกษา 
  ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา หรือทุนการศึกษาประเภทตาง ๆ ไดที่  

- งานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา www.stdloan.mju.ac.th 
- งานแนะแนว (ทุนประเภทอื่นๆ)  http://guide.guidance.mju.ac.th 

 
 

14. การสละสิทธิ์เพื่อไปสมัครระบบกลาง Admissions หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ 
เนื่องจากปการศึกษา 2560 นี้ มหาวิทยาลัยแมโจ ไมเขารวมระบบเคลียริ่งเฮาส และระบบ

กลาง Admissions ขอใหผูผานการคัดเลือกไตรตรองใหถี่ถวนและละเอียดรอบคอบ หากประสงคจะทําการ
สละสิทธิ์เพื่อไปสมัครสมัครระบบกลาง Admissions หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ใหทําการดาวนโหลดคํารอง
ขอสละสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2560 และจัดสงทางโทรสาร         
0-5387-3461 ภายในวันที่ 1-30 เมษายน 2560 เทานั้น หากไมดําเนินการมหาวิทยาลัยจะทําการจัดสงรายชื่อ
เพื่อไปตัดสิทธิร์ะบบกลางAdmissions โดยมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาใหไมวา
กรณีใดๆ 
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15. การตัดสิทธิ์ และไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกประเภท 
1. ผูผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษากอนวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ใหถือวาถูกตัดสิทธิ์ 
2. ผูผานการคัดเลือกไมชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด ในวันที่ 27 มีนาคม -      

10 เมษายน 2560 ถือวาสละสิทธิ์ 
3 .  ผู ผ านการคัด เลือกทําการสละสิทธิ์ เพื่อ ไปสมัครระบบกลาง Admissions หรือ

สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ โดยจัดสงคํารองฯ ใหกับทางมหาวิทยาลัย ทางโทรสาร ในวันที่ 1-30 เมษายน 2560 
4. ผูผานการคัดเลือกไมรายงานตัว (ผานระบบอินเตอรเน็ต) ในวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560 

ถือวาสละสิทธิ์ 
5. ผูผานการคัดเลือกไมมารายงานตัว (ดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 

ถือวาสละสิทธิ์ 
6. เมื่อเปนนักศึกษาแลวไมทําการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560      

ถือวาสละสิทธิ์ 
 

16. การรับกําหนดการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม 
ประมาณวันที่ 20 เมษายน 2560 เปนตนไป ขอใหผูผานการคัดเลือกดาวนโหลดไดที่ 

www.education.mju.ac.th  ซึ่งประกอบไปดวยกําหนดการการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม และคูมือ
เตรียมความพรอมกอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ ประจําป
การศึกษา 2560   

 

17. การรายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม (ผานระบบinternet) 
นักศึกษาใหมทุกคนตองรายงานตัว (ผานระบบinternet) เพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม          

ที่ www.education.mju.ac.th  สั่งพิมพเอกสารรายงานตัวทั้งหมดไว มีทั้งหมด 9 รายการ (โดยยังไมตอง
จัดสงเอกสารทางไปรษณียใดๆ ไปมหาวิทยาลัยแมโจ) ในวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560 

 

18. การรายงานตัวเขาหอพักมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาใหมทุกคนตองรายงานตัวเพื่อเขาหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแมโจ (นําเอกสารที่

สั่งพิมพจากวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 1-3 ตอเจาหนาที่)  ณ จุดบริการบริเวณหนา
โรงอาหาร (อาคารเทิดกสิกร) ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 

 

19. การมอบตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม (ดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) 
1. นักศึกษาใหมทุกคนตองเขามอบตัวดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง (นําเอกสารที่สั่งพิมพจากวันที่ 

1-15 พฤษภาคม 2560  ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 4-9 ตอเจาหนาที่)  ณ ศูนยกีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9     
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 

2. นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคาทําบัตรนักศึกษา (บัตรA.T.M.) ของบมจ.ธนาคาร   
ไทยพาณิชย เปนเงินสด 150 บาท ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 

3. นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและ
เสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 2560 เปนเงินสดไมเกินคนละ 2,500 บาท ในวันที่           
25 พฤษภาคม 2560 
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20. การตรวจรางกาย 
นักศึกษาใหมทุกคนตองตรวจรางกาย และชําระเงินคาตรวจรางกาย 150 บาท กอนเขารวม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ  ประจําปการศึกษา 2560               
ณ  ลานอนันต ปญญาวีร อาคารอํานวย  ยศสุข (รายละเอียดคณะ/สาขาวิชาอยูในคูมือเตรียมความพรอมกอน
เขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมฯ) ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 
 

21. การเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2560 
นักศึกษาใหมทุกคน ตองรวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณ  

ลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ในระหวางวันที่ 1-7 มิถุนายน 2560 
และเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 

 

ประกาศ  ณ วันที่  10  มกราคม  พ.ศ. 2560 
                                                                 

                                     
                                                               (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิคม  มูลเมือง) 
                           รักษาราชการแทนรองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เลขที่  3/2560 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 
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ปฏิทินการรับสมัคร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 
โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา (ทุนกรมการปกครอง) เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป  

ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2560 
วัน เดือน ป กิจกรรม 

วันท่ี 6-28 กุมภาพันธ 2560 ผูสนใจดําเนินการสมัครทาง Internet www.education.mju.ac.th   
ชําระเงินคาสมัคร 300 บาท ผาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ บ.เคานเตอรเซอรวิส จํากัด  
(7 Eleven) ไดทุกสาขาทั่วประเทศ  

--------------------------------------------- 
จัดสงใบสมัครพรอมแนบเอกสารประกอบการสมคัร ทาง ปณ. หรือ สงดวยตนเอง   
(หรือตามใบปดหนาซอง ที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว) 

วันท่ี 27 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก www.education.mju.ac.th   
วันท่ี 27 มีนาคม –  
10 เมษายน 2560 

ผูผานการคัดเลือกชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด ไมเกิน 15,900 บาท  
ผาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ บ.เคานเตอรเซอรวิส จํากัด (7 Eleven) ไดทุกสาขาทั่ว
ประเทศ  

 
 

การสละสิทธิ์ 
(ทุกประเภท) 

ดาวนโหลดคํารองขอสละสิทธ์ิเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 
2560 และจัดสงทางโทรสาร 0-5387-3461 เทานั้น ภายในวันท่ี 1-30 เมษายน 2560 
มหาวิทยาลัย      ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาธรรมเนียมการศกึษาใหไมวากรณีใดๆ 
เนื่องจากปการศึกษา 2560 นี้ มหาวิทยาลัยแมโจ ไมเขารวมระบบเคลียริ่งเฮาส และระบบกลาง
Admissions หากผูผานการคดัเลือก/สอบคัดเลือก ประสงคจะทําการสละสิทธิ์เพื่อไปสมัคร
ระบบกลางAdmissions หรือระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยอื่น ขอใหไตรตรองใหถี่ถวนอยาง
ละเอียดรอบคอบ 

วันท่ี 20 เมษายน 2560 
เปนตนไป 

(ไมมีการจัดสงไปท่ีบาน) 

ผูผานการคัดเลือกสามารถดาวนโหลดกําหนดการ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม และคูมอื
เตรียมความพรอมกอนเขารวมกิจกรรมพฒันาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณ
ลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 2560 ไดที ่www.education.mju.ac.th   

วันท่ี 1-15 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาใหมทุกคน รายงานตัว (ผานระบบinternet ) เพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม  
ที่ www.education.mju.ac.th สั่งพิมพเอกสารรายงานตัวทั้งหมดไว มีทั้งหมด 9 รายการ  
(ไมตองจัดสงเอกสารทาง ปณ.ใดๆ สงไปมหาวิทยาลัยแมโจ และยังไมตองเดินทางไป
มหาวิทยาลัยแมโจ) 

 
 
 

วันท่ี 24-26 พฤษภาคม 2560 
(อาจจะมีการเปล่ียนแปลง) 

ติดตามที่ 
www.education.mju.ac.th 

 
 
 
 
 

นักศึกษาใหมทุกคนตองรายงานตัวเพื่อเขาหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแมโจ (นําเอกสารที่ส่ัง
พิมพจากวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 1-3 ตอเจาหนาที่) ณ จุดบริการ
บริเวณหนาโรงอาหาร (อาคารเทิดกสิกร) ในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 
นักศึกษาใหมทุกคนตองเขามอบตัวดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง (นําเอกสารที่ส่ังพิมพจากวันที่ 1-15 
พฤษภาคม 2560 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 4-9 ตอเจาหนาที่) ณ ศูนยกีฬากาญจนาภิเษกรัชกาล
ที่ 9 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 
นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคาทําบัตรนักศึกษา (บัตร A.T.M.) ของบมจ.ธนาคารไทย
พาณิชย เปนเงินสด 150 บาท  ในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2560 
นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสราง    
อัตลักษณลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 2560 เปนเงินสดไมเกินคนละ 2,500 บาท  ในวันที่ 25 
พฤษภาคม 2560 
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ปฏิทินการรับสมัคร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 
โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา (ทุนกรมการปกครอง) เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป  

ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2560 
วัน เดือน ป กิจกรรม 

วันท่ี 24-26 พฤษภาคม 2560 
(อาจจะมีการเปล่ียนแปลง) 

ติดตามที่ 
www.education.mju.ac.th 

 

นักศึกษาใหมทุกคนตองตรวจรางกาย และชําระเงินคาตรวจรางกาย 150 บาท กอนเขารวม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 
2560 ณ ลานอนันต ปญญาวีร อาคารอํานวย  ยศสุข (รายละเอียดคณะ/สาขาวิชาอยูในคูมือ
เตรียมความพรอมกอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมฯ)  ในวันที่ 25-26 
พฤษภาคม 2560 

วันท่ี 1-7 มิถุนายน 2560 นักศึกษาใหมทุกคน ตองรวมกจิกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณ 
ลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 2560  ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 

วันท่ี 12 มิถุนายน 2560 เปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 
 

---------------------------------------------------------------------- 
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ที่ ........... / ..............                    ทีว่าการอําเภอ.......................... 
               ตําบล......................อําเภอ........................
                                     จังหวัด..........................  

รหัสไปรษณีย............ 
 

                                           หนังสือรบัรอง 
 

  หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเปนหลักฐานสําคัญ เพื่อแสดงวา .................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน.............................................. อยูบานเลขที่ ......... หมูที่ ........... ตําบล ......................... 
อําเภอ.......................... จังหวัด........................................ เปนบุคคลสัญชาติไทย ผูมีเชื้อสายชาวไทยภูเขาเผา
.................................. มาตั้งแต..................................................... เปนเวลา...........ป...................เดือน ไดมายื่น  
คํารองใหรับรองวาตนเองเปนนักเรียนชาวไทยภูเขา และมีพฤติกรรมดี ไมเปนภัยอันตรายตอสังคมและ
ประเทศชาติ  

 

  จึงออกหนังสือรับรองใหไวเปนหลักฐาน เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการสมัครเขาเปน
นักศึกษาชาวไทยภูเขา (ทุนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร     
4 ป คณะ...................................  ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2560 ตอไป 
 

ใหไว ณ วันที่       กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
 
 
 

    (..................................................................) 
                      ตําแหนง ........................................................................ 

       ประทับตราประจําตําแหนงเปนสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง 


