โควตาสมาชิ
กกลุมยุวเกษตรกร (8 จังหวัดภาคเหนือ)
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ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ระบบจัดสรรโควตา) สมาชิกกลุมยุวเกษตรกร
ผานสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม และ
สํานักงานเกษตรจังหวัด 8 จังหวัด (ภาคเหนือ) เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วิทยาการสมุนไพร) หลักสูตร 4 ป
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2560
.............................................
ดวยมหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม รวมกับสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
จังหวัดเชียงใหม จะเปดรับสมัครสมาชิกกลุมยุวเกษตรกร ในสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร ที่เปนนักเรียนที่กําลัง
ศึ ก ษา และคาดว า จะสํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 เพื่ อ เข า ศึ ก ษาต อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
คณะผลิตกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วิทยาการสมุนไพร) หลักสูตร 4 ป โดยวิธีการจัดสรรโควตาและ
ให เอกสิ ทธิ์ แกสํานั กงานสงเสริมและพัฒ นาการเกษตรที่ 6 จั งหวัด เชี ย งใหม และสํานักงานเกษตรจั งหวั ด
เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพร นาน พะเยา แมฮองสอน ในการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเปนไป
ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปดโอกาสพิเศษแกนักเรียนที่เปนสมาชิกกลุมยุวเกษตรกรจังหวัด เชียงใหม เชียงราย
ลําพูน ลําปาง แพร นาน พะเยา และแมฮองสอนใหเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแมโจ
(มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําทางการเกษตร)
2. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา และตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการ
แกปญหาสังคมและปญหาเศรษฐกิจ
2. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครคัดเลือก
1. เปนผูกําลังศึกษา และคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ประจําป
การศึกษา 2559 และจะตองสําเร็จการศึกษากอนวันที่ 12 มิถุนายน 2560
2. มีผ ลคะแนนเฉลี่ ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชา ไมต่ํา กวา 2.00 ในแผนการเรี ยน
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น
3. จะตองเปนสมาชิกกลุมยุวเกษตรกรที่จดทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตร โดยจะตอง
มีหนังสือรับรองจากผูบริ หารสถานศึกษา หรือเกษตรตําบล หรือเกษตรอําเภอ หรื อเกษตรจังหวัดอยางใด
อยางหนึ่ง
4. เปนผูยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข
5. เปนผูมีความประพฤติดี มีคุณธรรม เรียนดี แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัย
วาจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด
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6. ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอื่นๆ ยกเวน
มหาวิทยาลัยเปด
7. ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
8. ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ เปนโรคที่จะเปน
อุปสรรคตอการศึกษา
9. มี ผู ป กครอง หรื อ ผู อุ ป การะรั บ รองว า จะอุ ด หนุ น ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ค า บํ า รุ ง
การศึกษา และคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาไดตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
10. ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
11. เปนผูมีประวัติในกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ในระดับดีหรือมีประวัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. จํานวนที่จัดสรรโควตาใหแตละจังหวัด
ลําดับ
คณะ/สาขาวิชา
ที่
1 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วิทยาการสมุนไพร)
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น
2 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วิทยาการสมุนไพร)
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น
3 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วิทยาการสมุนไพร)
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น
4 สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วิทยาการสมุนไพร)
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น
5 สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วิทยาการสมุนไพร)
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น
6 สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วิทยาการสมุนไพร)
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น
7 สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วิทยาการสมุนไพร)
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น
8 สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วิทยาการสมุนไพร)
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น
9 สํานักงานเกษตรจังหวัดแมฮองสอน
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วิทยาการสมุนไพร)
รับผูกําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น
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4. การสมัครผานระบบอินเตอรเน็ตเทานั้น
1. สมัครผานระบบอินเตอรเน็ต www.education.mju.ac.th เทานั้น ในวันที่ 16 มกราคม
– 28 กุมภาพันธ 2560
2. สั่ งพิมพใบสมัคร (ติด รูป ถาย 1”) และหนั งสื อรั บรองการเปน สมาชิ กกลุมยุว เกษตรกร
ตรวจสอบขอมูลใหเรียบรอย และจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครใหครบถวน
5. จัดสงเอกสารการสมัครและหลักฐาน
1. นักเรียนจัดสงใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการพิจารณา ณ สํานักงานเกษตรกรจังหวัดที่ตนเอง
สังกัดกลุมยุวเกษตรกรในจังหวัดนั้นๆ ในวันที่ 16 มกราคม – 3 มีนาคม 2560
2. สํานักงานเกษตรจังหวัด จะไดทําการตรวจสอบคุณสมบัติความถูกตองตามเกณฑที่กําหนด และ
ประชุมพิจารณาผลการคัดเลือก จัดสงใหมหาวิทยาลัยแมโจเพื่อประกาศผลตอไป ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560 เทานั้น
จัดสงไปที่
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม หรือ
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพร นาน
พะเยา แมฮองสอน
เลขที่ xxx หมูที่ xx ถนนxxxxxx
ต.xxxxxx อ. xxxxxx จ. xxxxxx
รหัสไปรษณีย xxxxx
ติดตอสอบถาม
สํานั กงานเกษตรเชี ยงใหม เชีย งราย ลําพูน ลํ าปาง แพร น าน พะเยา แมฮองสอน หรื อ
ผูป ระสานงานคุณพิทวั ส สุ สิงสา (สํานักงานเกษตรจั งหวั ดเชี ยงใหม) โทรศัพท 053-112-478-9
ตอ 17 หรือ 08-4043-5397 โทรสาร 053-112-481 Email : susingsa2@gmail.com
6. เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัคร
ผูส มัครสั่งพิมพใบสมัคร (ติ ด รูป ถาย 1”) ที่กรอกขอมูล ครบถว นลงบนกระดาษขนาด A4
และจัดเรียงเอกสารประกอบการรับสมัคร ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารที่เปนสําเนา (เพื่อเปน
ประโยชนตอการพิจารณา) ดังตอไปนี้
1. ใบสมัคร จากระบบของมหาวิทยาลัย (ติดรูปถาย 1”)
จํานวน 1 ชุด
2. สําเนา-บัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ชุด
3. สําเนา-ทะเบียนบาน
จํานวน 1 ชุด
4. ฉบับจริง-ระเบียนแสดงผลการศึกษา จํานวน 5 ภาคการศึกษา จํานวน 1 ชุด
5. สําเนา-แฟมสะสมผลงาน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ (ถามี)
จํานวน 1 ชุด
6. หนังสือรับรองการเปนสมาชิกกลุมยุวเกษตรกร
จํานวน 1 ชุด
(จากระบบอินเตอรเน็ต-ตัวจริง)
หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังวา ผูสมัครขาดคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่ง หรือตรวจสอบพบ
ในภายหลังวาขอความที่ไดแจงไวในใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครเปนเท็จหรือปลอม
ผูสมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แมวาผูสมัครจะไดสมัคร ชําระเงินคาสมัคร หรือไดผานการ
คัดเลือกแลวก็ตาม อีกทั้งยังอาจจะถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายดวย
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7. ตรวจสอบความถูกตอง/สถานะการสมัคร/แกไขขอมูลการสมัคร
ผูสมัครสามารถตรวจสอบความถูกตอง/แกไขขอมูลการสมัคร ผานระบบอินเตอรเน็ตไดที่
www.education.mju.ac.th เทานั้น (สวนสถานะการรับใบสมัคร จะตรวจเช็คไดหลังจากที่สํานักงานเกษตร
จังหวัดสงมาถึงมหาวิทยาลัยแมโจ) ประมาณไมเกินวันที่ 15 มีนาคม 2560
8. เกณฑการคัดเลือกและการตัดสินจากสํานักงานเกษตรจังหวัด
1. ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในประกาศนี้เทานั้น
2. ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
3. แฟมสะสมผลงาน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ (ถามี)
4. ให เ อกสิ ทธิ์ กับ คณะกรรมการเอกสิ ทธิ์ แกสํ านั กงานส งเสริ มและพัฒ นาการเกษตรที่ 6
จังหวัดเชียงใหม และสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพร นาน พะเยา แมฮองสอน
ในการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติไปเปนตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดถือเปนที่สิ้นสุด
9. ประกาศผลการคัดเลือก
1. ผู ส มั ค รสามารถตรวจสอบประกาศผลการคั ด เลื อ ก ผ า นระบบอิ น เตอร เ น็ ต ที่
www.education.mju.ac.th เทานั้น ในวันที่ 27 มีนาคม 2560
2. ผูผานการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแมโจ (ทุกประเภทการเขาศึกษาตอ) ที่ไดทําการชําระ
เงินคาธรรมเนียมการศึกษาลวงหนาใหกับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาหนึ่งแลว แตไปทําการสมัครหรือผานการ
คัดเลือกในอีกสาขาวิชาหนึ่งไดอีก มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมทําการคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา หรือ
ปรับเปลี่ยนสาขาวิชาใหไมวากรณีใดๆ
10. การชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา (ทั้งหมด)
1. ผู ผ า นการคั ด เลื อ กสามารถพิ ม พ ใ บชํ า ระเงิ น Pay-in ผ า นระบบอิ น เตอร เ น็ ต ที่
www.education.mju.ac.th เทานั้ น เพื่อนํ าไปชํ าระเงิน คาธรรมเนี ย มการศึกษาทั้งหมดไมเ กิน คนละ
15,900 บาท รายละเอียดอยูในใบชําระเงินดังกลาว ผาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ บ.เคานเตอรเซอรวิส
จํากัด (7-Eleven) ไดทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันที่ 27 มีนาคม - 10 เมษายน 2560 และใหจัดสงเอกสารยืนยัน
การชําระเงินดังกลาวใหกับมหาวิทยาลัยแมโจในวันถัดไป
2. ผูผานการคัด เลือกสามารถตรวจสอบสถานะรับ ชําระเงินดังกลาว ไดในวันถัดไปเวลา
10.00 น.เปนตนไป (ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ) ผานระบบอินเตอรเน็ตที่ www.education.mju.ac.th เทานั้น
11. อัตราคาบํารุงการศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560
ตรว จส อ บรา ยล ะเอี ยดเ กี่ ย ว กั บ ค า ธ รร มเนี ยมก าร ศึ ก ษ าตล อด หลั ก สู ตร ได ที่
www.education.mju.ac.th
รายการที่เรียกเก็บ
ลําดับที่
คาสมัคร
คาสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี
1
คาธรรมเนียมการศึกษาลวงหนา
คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
1
คาประกันของเสียหาย
2
คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
3

จํานวนเงิน
300
300
1,000
200

5
รายการที่เรียกเก็บ
ลําดับที่
คาบํารุงมหาวิทยาลัย
4
คาพัฒนานักศึกษา
5
คาลงทะเบียนเรียน(หนวยกิต)ขึ้นอยูกับการลงทะเบียนแตละภาคการศึกษา
6
รวมคาธรรมเนียมจาก ขอ 1 - 6 เปนเงินทั้งสิ้นไมเกิน
7
คาบํารุงพิเศษคณะผลิตกรรมการเกษตร
8
คาบํารุงหอพักนักศึกษา (บังคับเฉพาะชั้นปที่ 1) ไมเกิน
9
คามัดจํากุญแจ (ไดคืนในภายหลัง)
10
คาหนังสือที่ระลึก 100 ป อาจารยวิภาตฯ / คาวารสารแมโจปริทัศน
11
คาอาหาร 7 วัน และคาอบรมจริยธรรมฯ
รวมคาธรรมเนียมจาก ขอ 7-11 เปนเงินทั้งสิ้นไมเกินจากนี้
รวมคาธรรมเนียมจาก ขอ 1-11 ที่ตองชําระทั้งหมด
เรียกเก็บในปลายเดือนพฤษภาคม 2560 >> โปรดเตรียม (เงินสด) มาชําระที่มหาวิทยาลัย
12
คาตรวจสุขภาพ (มหาวิทยาลัยฯจะทําการตรวจใหเอง)
13
คาทําบัตรนักศึกษาใหม ATM. 150 บาท (นศ.ชําระเอง)
14
คา"กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนศ.ใหม" 1-7 มิ.ย.60 ไมเกิน
สรุปคาใชจายทั้งสิ้น ขอ 1 - 14 ประมาณ ภาคการศึกษาละ
*
คณะผลิตกรรมการเกษตร

จํานวนเงิน
2,500
1,150
2,850
8,000
3,000
2,800
700
400
1,000
7,900
15,900
150
150
2,500
18,700

12. ทุนการศึกษา
ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา หรือทุนการศึกษาประเภทตาง ๆ ไดที่
- งานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา www.stdloan.mju.ac.th
- งานแนะแนว (ทุนประเภทอื่นๆ) http://guide.guidance.mju.ac.th
13. การสละสิทธิ์เพื่อไปสมัครระบบกลาง Admissions หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ
เนื่องจากปการศึกษา 2560 นี้ มหาวิทยาลัยแมโจ ไมเขารวมระบบเคลียริ่งเฮาส และระบบ
กลาง Admissions ขอใหผูผานการคัดเลือกไตรตรองใหถี่ถวนและละเอียดรอบคอบ หากประสงคจะทําการ
สละสิทธิ์เพื่อไปสมัครสมัครระบบกลาง Admissions หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ใหทําการดาวนโหลดคํารอง
ขอสละสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย แมโจ ปการศึกษา 2560 และจัดสงทางโทรสาร 05387-3461 ภายในวันที่ 1-30 เมษายน 2560 เทานั้น หากไมดําเนินการมหาวิทยาลัยจะทําการจัดสงรายชื่อ
เพื่อไปตัดสิทธิร์ ะบบกลางAdmissions โดยมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาใหไมวา
กรณีใดๆ
14. การตัดสิทธิ์ และไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกประเภท
1. ผูผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษากอนวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ใหถือวาถูกตัดสิทธิ์
2. ผู ผ านการคัด เลื อกไมชํ าระเงิน คาธรรมเนี ย มการศึกษาทั้งหมด ในวั น ที่ 27 มีน าคม –
10 เมษายน 2560 ถือวาสละสิทธิ์
3. ผู ผ า นการคั ด เลื อ กทํ า การสละสิ ท ธิ์ เ พื่ อ ไปสมั ค รระบบกลาง Admissions หรื อ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ โดยจัดสงคํารองฯ ใหกับทางมหาวิทยาลัย ทางโทรสาร ในวันที่ 1-30 เมษายน 2560
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4. ผูผานการคัดเลือกไมรายงานตัว (ผานระบบอินเตอรเน็ต) ในวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560
ถือวาสละสิทธิ์
5. ผูผานการคัดเลือกไมมารายงานตัว (ดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ถือวาสละสิทธิ์
6. เมื่อเปนนักศึกษาแลวไมทําการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560
ถือวาสละสิทธิ์
15. การรับกําหนดการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม
ประมาณวั น ที่ 20 เมษายน 2560 เป น ต น ไป ขอให ผู ผ า นการคั ด เลื อ กดาวน โ หลดได ที่
www.education.mju.ac.th ซึ่งประกอบไปดวยกําหนดการการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม และคูมือ
เตรียมความพรอมกอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ ประจําป
การศึกษา 2560
16. การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม (ผานระบบinternet)
นักศึกษาใหมทุกคนตองรายงานตัว (ผานระบบinternet) เพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม
ที่ www.education.mju.ac.th สั่งพิมพเอกสารรายงานตัวทั้งหมดไว มีทั้งหมด 9 รายการ (โดยยังไมตอง
จัดสงเอกสารทางไปรษณียใดๆ ไปมหาวิทยาลัยแมโจ) ในวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560
17. การรายงานตัวเขาหอพักมหาวิทยาลัย
นักศึกษาใหมทุกคนตองรายงานตัวเพื่อเขาหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแมโจ (นําเอกสารที่
สั่งพิมพจากวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 1-3 ตอเจาหนาที่) ณ จุดบริการบริเวณหนา
โรงอาหาร (อาคารเทิดกสิกร) ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560
18. 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. นั ก ศึ ก ษาใหม ทุ ก คนต อ งชํ า ระเงิ น ค า กิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาใหม แ ละ
เสริ ม สร า งอั ต ลั ก ษณ ลู ก แม โ จ ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2560 เป น เงิ น สดไม เ กิ น คนละ 2,500 บาท ในวั น ที่
25 พฤษภาคม 2560
19. การตรวจรางกาย
นักศึกษาใหมทุกคนตองตรวจรางกาย และชําระเงินคาตรวจรางกาย 150 บาท กอนเขารวม
กิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาใหม แ ละเสริ ม สร า งอั ต ลั ก ษณ ลู ก แม โ จ ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2560
ณ ลานอนันต ปญญาวีร อาคารอํานวย ยศสุข (รายละเอียดคณะ/สาขาวิชาอยูในคูมือเตรียมความพรอมกอน
เขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมฯ) ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560
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20. 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 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิคม มูลเมือง)
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ

ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เลขที่ 688/2559 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2559
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สํานักงานเกษตรจังหวัด (8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน)
ที่อยู – เบอรโทรศัพท
ติดตอจัดสงเอกสารไดวันจันทร–ศุกร เวลา 09.00–16.00 น. (ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ)
จังหวัด
เชียงใหม
เชียงใหม

เชียงราย
ลําพูน
ลําปาง
พะเยา
แพร
นาน
แมฮองสอน

ที่อยู
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
428/1 หมูที่ 12 ตําบลหนองควาย
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 50230
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
บริเวณศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
ถนนโชตนา ตําบลชางเผือก
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
เลขที่ 454 หมู 9 ตําบลสันทราย
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน
เลขที่ 94หมู 3ถนนลําพูน-ปาซาง ตําบลตนธง
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 51000
สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง
ถนนลําปาง-เชียงใหม ตําบลปงแสนทอง
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52100
สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
ถนนนครสวรรค-เชียงราย
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร
3/1 ถนนยันตรกิจโกศล ตําบลในเวียง
อําเภอเมือง จังหวัดแพร 54000
สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน
เลขที่ 4/5 ถนนรอบเมืองตะวันตก
อําเภอเมือง จังหวัดนาน 55000
สํานักงานเกษตรจังหวัดแมฮองสอน
เลขที่ 122 ถนนขุนลุมประพาส ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 58000

เบอรโทรศัพท
0-5390-8666

โทรสาร
0-5390-8665

0-5311-2478-9

0-5311-2481

0-5315-2684

0-5315-2683

0-5351-1120 ตอ
11-18
0-5351-2468
0-5435-6678

0-5356-1120

0-5488-7050

0-5488-7051

0-5451-1214

0-5451-1390

0-5471-0246

0-5475-7278

0-5361-2004

-

0-5482-9795
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-ตัวอยางหนังสือรับรอง>>ออกจากระบบอัตโนมัต-ิ
หนังสือรับรองการเปนสมาชิกกลุมยุวเกษตรกร
ผานสํานักงานเกษตรจังหวัด..............................................
รับรองผูสมัครเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2560
สวนที่ 1 ผูสมัครกรอกขอความและลงนาม
ชื่อ (นาย/นางสาว) .................................................................. ชื่อสกุล .............................................................................
NAME (MR./MISS) .............................................................. LASTNAME .........................................................................
เลขประจําตัวประชาชน..........................................................................วัน/เดือน/ปเกิด ....../...../........... อายุ ............... ป
ภูมิลําเนาที่เกิด.......................................... เชือ้ ชาติ ........................ สัญชาติ ...................... ศาสนา ..................................
E-mail ............................................................ โทรศัพทบาน................................. โทรศัพทมอื ถือ 08 - ..............................
ชื่อบิดา .................................................... ชื่อสกุล ............................................... โทรศัพทมือถือ 08 - .............................
ชื่อมารดา ................................................ ชื่อสกุล .............................................. โทรศัพทมือถือ 08 - .............................
ชื่อผูปกครอง (กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต)
ชื่อผูปกครอง ......................................... ชื่อสกุล ............................................... โทรศัพทมือถือ 08 - ............................
สถานที่ติดตอทางไปรษณียที่สะดวกที่สุด เลขที่...................หมูท.ี่ .............ซอย .....................ถนน.......................................
ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด...................................................
รหัสไปรษณีย .......................
เปนสมาชิกกลุมยุวเกษตรกรสังกัดกลุม/โรงเรียน ...................................................................................................................
ตําบล/แขวง......................................... อําเภอ/เขต....................................... จังหวัด.............................................................
ระยะเวลาที่เขารวมกลุมยุวเกษตรกร........ ป หนาที่หรือความรับผิดชอบในกลุมยุวเกษตรกร ...............................................
กิจกรรมที่เคยดําเนินการที่ผานมา (ในรอบ 3 ป)
1 ............................................................................................................................................................................................
2 .............................................................................................................................................................................................
3 .............................................................................................................................................................................................
ขาพเจามีความสนใจและประสงคจะเขาศึกษาตอในสาขาวิชาเกษตรศาสตร (วิทยาการสมุนไพร)
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ในโครงการ“โควตากลุมยุวเกษตรกร”
(1) ลงชื่อผูสมัคร............................................................
(..........................................................)
วันที.่ .........เดือน .......................... พ.ศ. 25......

(2) ลงชื่อผูปกครอง ...........................................................
(............................................................)
วันที.่ .........เดือน ...................... พ.ศ. 25......

สวนที่ 2 ผูรับรองกรอกขอความและลงนาม (ผูรับรองไดแก ผูบริหารสถานศึกษา หรือเกษตรตําบล เกษตรอําเภอ เกษตรจังหวัด)
ขาพเจาชื่อ (นาย/นางสาว) ....................................................... ชื่อสกุล ............................................................
ตําแหนง.........................................................หนวยงาน ........................................................................................................
ที่ทํางาน.................................................................................................................................โทรศัพท...............................
ขอรับรองวาขอความที่ผูสมัครกรอกในสวนที่ 1 เปนความจริงทุกประการ
(3) ลงชื่อ ..................................................................ผูรับรอง
(.............................................................)
ตําแหนง...............................................................................
วันที.่ .........เดือน .......................... พ.ศ. 25......
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ปฏิทินการรับสมัคร โครงการพิเศษ : (ระบบจัดสรรโควตา)
สมาชิกกลุมยุวเกษตรกร ผานสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม และ
สํานักงานเกษตรจังหวัด 8 จังหวัด (ภาคเหนือ)
เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วิทยาการสมุนไพร) หลักสูตร 4 ป
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2560
วัน เดือน ป
กิจกรรม
วันที่ 16 มกราคม –
28 กุมภาพันธ 2560

นักเรียน ดําเนินการสมัครทาง Internet ที่ www.education.mju.ac.th
จัดสงใบสมัคร พรอมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ตามรายละเอียดในประกาศ
นักเรียนจัดสงใบสมัครดังกลาวไดที่
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม
และสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพร นาน พะเยา แมฮองสอน
เลขที่ xxx หมูที่ xx ถนนxxxxxx ต.xxxxxx อ. xxxxxx จ. xxxxxx รหัสไปรษณีย xxxxx

ติดตอสอบถาม ไดที่สํานักงานเกษตรเชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพร นาน พะเยา
แมฮองสอนหรือ ผูประสานงานคุณพิทวัส สุสิงสา (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม)
โทรศัพท 053-112-478-9 ตอ 17 หรือ 08-4043-5397 โทรสาร 053-112-481
Email : susingsa2@gmail.com
ไมเกินวันที่ 10 มีนาคม 2560 สํานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด ทําการพิจารณาคัดเลือก และจัดสงผลการคัดเลือกตาม
จํานวน และคุณสมบัติที่กําหนดใหมหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม (จัดสงไปที่ กลุมภารกิจ
ทะเบียนเรียน ประมวลและรับเขา สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ 63
หมูที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290 )
วันที่ 27 มีนาคม 2560
ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก www.education.mju.ac.th
วันที่ 27 มีนาคม –
ผูผานการคัดเลือกชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด ไมเกิน 15,900 บาท
10 เมษายน 2560
ผาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ บ.เคานเตอรเซอรวิส จํากัด (7 Eleven) ไดทุกสาขา
ทั่วประเทศ
ดาวนโหลดคํารองขอสละสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา
2560 และจัดสงทางโทรสาร 0-5387-3461 เทานั้น ภายในวันที่ 1-30 เมษายน 2560
การสละสิทธิ์
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมคนื เงินคาธรรมเนียมการศึกษาใหไมวากรณีใดๆ
(ทุกประเภท)
เนื่องจากปการศึกษา 2560 นี้ มหาวิทยาลัยแมโจ ไมเขารวมระบบเคลียริ่งเฮาส และระบบกลาง
Admissions หากผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือก ประสงคจะทําการสละสิทธิ์เพื่อไปสมัคร
ระบบกลางAdmissions หรือระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยอืน่ ขอใหไตรตรองใหถี่ถวนอยาง
ละเอียดรอบคอบ
วันที่ 20 เมษายน 2560 ผูผานการคัดเลือกสามารถดาวนโหลดกําหนดการ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม และคูมือ
เปนตนไป
เตรียมความพรอมกอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณ
(ไมมีการจัดสงไปที่บา น) ลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 2560 ไดที่ www.education.mju.ac.th
วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาใหมทุกคน รายงานตัว (ผานระบบinternet ) เพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม
ที่ www.education.mju.ac.th สั่งพิมพเอกสารรายงานตัวทั้งหมดไว มีทั้งหมด 9 รายการ
(ไมตองจัดสงเอกสารทาง ปณ.ใดๆ สงไปมหาวิทยาลัยแมโจ และยังไมตองเดินทางไป
มหาวิทยาลัยแมโจ)
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ปฏิทินการรับสมัคร โครงการพิเศษ : (ระบบจัดสรรโควตา)
สมาชิกกลุมยุวเกษตรกร ผานสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม และ
สํานักงานเกษตรจังหวัด 8 จังหวัด (ภาคเหนือ)
เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วิทยาการสมุนไพร) หลักสูตร 4 ป
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2560
วัน เดือน ป
กิจกรรม
นักศึกษาใหมทุกคนตองรายงานตัวเพื่อเขาหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแมโจ (นําเอกสารที่สั่ง
พิมพจากวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 1-3 ตอเจาหนาที่)
ณ จุดบริการบริเวณหนาโรงอาหาร(อาคารเทิดกสิกร)
นักศึกษาใหมทุกคนตองเขามอบตัวดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง (นําเอกสารที่สั่งพิมพจากวันที่ 1-15
วันที่ 24-25 พฤษภาคม พฤษภาคม 2560 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 4-9 ตอเจาหนาที่) ณ ศูนยกีฬากาญจนาภิเษก
รัชกาลที่ 9
2560
(อาจจะมีการเปลีย่ นแปลง) นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคาทําบัตรนักศึกษา (บัตรA.T.M.) ของบมจ.ธนาคาร
ไทยพาณิชย เปนเงินสด 150 บาท
ติดตามที่
www.education.mju.ac.th นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสราง
อัตลักษณลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 2560 เปนเงินสดไมเกินคนละ 2,500 บาท
นักศึกษาใหมทุกคนตองตรวจรางกาย และชําระเงินคาตรวจรางกาย 150 บาท กอนเขารวม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ ประจําปการศึกษา
2560 ณ ลานอนันต ปญญาวีร อาคารอํานวย ยศสุข (รายละเอียดคณะ/สาขาวิชาอยูในคูมือ
เตรียมความพรอมกอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมฯ)
วันที่ 1-7 มิถุนายน 2560 นักศึกษาใหมทุกคน ตองรวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณ
ลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
--------------------------------------------------

