
1 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ 

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา  
ระบบรับตรง : แบบคัดเลือก (ไมมีการสอบ)  

เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป เทียบเขาเรียน 
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2560 

(เพ่ิมเติม) 
............................................. 

 

ดวยมหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม จะเปดรับสมัครนักศึกษาที่กําลังศึกษา และคาดวา
จะสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือเทียบเทา (ระบบรับตรง) เพื่อเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป เทียบเขาเรียน ในปการศึกษา 2560 ตามความตองการของทุกคณะ         
โดยวิธีการแบบคัดเลือก (ไมมีการสอบ) และแบบสอบคัดเลือก มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

   

1. วัตถุประสงค 
1. เพื่อเปดโอกาสพิเศษแกนักศึกษาที่เรียนดีในสวนภูมิภาคใหสามารถเขาศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแมโจ (มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําทางการเกษตร) 
และเปนการสงเสริมใหมีการพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในสวนภูมิภาค 

  2. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแกกลุมผูดอยฐานะทางเศรษฐกิจ และ
ประหยัดคาใชจายใหกับผูปกครอง และเปนการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแกปญหาสังคมและปญหา
เศรษฐกิจ 
 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครคัดเลือก 
1. เปนผูกําลังศึกษา และคาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 

หรือเทียบเทา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละสาขาวิชา ประจําปการศึกษา 2559 และจะตองสําเร็จ
การศึกษากอนวันที่ 12 มิถุนายน 2560 

2.  มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชา หรือรายละเอียดวิชาไมต่ํากวากวาเกณฑ 
ตามที่คณะ/สาขาวิชากําหนด 

3. เปนผูยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
4. เปนผูมีความประพฤติดี มีคุณธรรม  เรียนดี  แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัย 

วาจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด 
5. ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอื่นๆ ยกเวน

มหาวิทยาลัยเปด 
6. ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 
7. ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ เปนโรคที่จะเปน

อุปสรรคตอการศึกษา 

แบบคัดเลือก (พิจารณาใบสมัคร) ปวส. GPAX 2.00 ขึ้นไป 
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8. มีผูปกครอง หรือ ผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียมการศึกษา คาบํารุง
การศึกษา และคาใชจายตางๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาไดตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

9. ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย  
10. เปนผูมีประวัติในกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ในระดับดีหรือมีประวัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

3. คณะ/สาขาวิชา และจํานวนรับ 
ลําดับ

ที่ 

 

คณะ/สาขาวิชา การสอบ GPAX.     
ไมต่ํากวา 

จํานวนรับ 
(คน) ม ี ไมม ี

1 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร  
(ภาคพิเศษ : เรียนวันเสาร-อาทิตย)  
รับผูกําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเทา ประเภทวิชาเกษตรกรรม    
ประเภทวิชาประมง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อ ทุกสาขาวิชา เทานัน้ 
หมายเหต ุหากมิไดเรียนวชิาทีไ่ดกําหนดจะตองเรียนวชิาพืน้ฐาน (เพิ่มเติม)  
ตามมติอาจารยประจาํหลักสูตร 

  2.00 40 

2 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม  
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน   
รับผูกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส.หรือเทียบเทา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม หรือ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี  
ภูมิทัศน สาขาวิชาพืชศาสตร หรืออยูในดุลยพินิจของอาจารยประจําหลักสูตร 
แนบแฟมสะสมผลงาน (ตัวจริง) พรอมใบสมัคร และรับคืนไดวนัประกาศผล 
เปนตนไป ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิง่แวดลอม  

  2.50 10 

3 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา สาขาวิชาการประมง  
รับผูกําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทา ประเภทวิชาประมง หรือ
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร สาขาวิชาสัตวรกัษ เทานั้น หรือ 
อยูในดุลยพินิจของอาจารยประจําหลักสูตร 

  2.00 10 

4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ   
รับผูกําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทา  
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ เทานั้น 

  2.50 50 

5 คณะพัฒนาการทองเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว 
รับผูกําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทา  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาคหกรรม 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรืออยูในดุลยพินิจของอาจารย
ประจําหลักสูตร 

  2.00 60 

 

4. การสมัครผานระบบอินเตอรเน็ตเทานั้น 
1. สมัครผานระบบอินเตอรเน็ต www.education.mju.ac.thเทานั้น ในวันที่ 16 มกราคม – 

28 กุมภาพันธ 2560 

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

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

ในวันที่ 16 มกราคม – 28 กุมภาพันธ 2560 
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5. อัตราคาสมัคร  
อัตราคาสมัครเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี คนละ 300 บาท (-สามรอยบาทถวน-) 
 

6. จัดสงเอกสารการสมัครและหลักฐาน (ดวยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย) 
จัดสงทางไปรษณีย  หรือดวยตนเอง  ในวันที่  16 มกราคม - 3 มีนาคม 2560 เทานั้น 

(มหาวิทยาลัยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเปนสําคัญ) 
 

ทุกคณะ จัดสงไปที่  
กลุมภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผลและรับเขา (สมัครรับตรง 4 ป เทียบเขาเรียน) 
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 ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง (เพื่อเปนประโยชนตอการพิจารณา) 
ดังตอไปนี ้

1. ใบสมัคร จากระบบของมหาวิทยาลัย (ติดรูปถาย 1”)  
2. สําเนา-ใบชําระเงินคาสมัคร 300 บาท 
3. สําเนา-บัตรประจําตัวประชาชน 
4. ฉบับจริง-ระเบียนแสดงผลการศึกษา  จํานวน 3-4 ภาคการศึกษา  
5. แฟมสะสมผลงานตัวจริง (เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน) 

  หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังวา ผูสมัครขาดคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่ง หรือตรวจสอบ
พบในภายหลังวาขอความที่ไดแจงไวในใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครเปนเท็จหรือ
ปลอม ผูสมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับสอบคัดเลือกครั้งนี้ แมวาผูสมัครจะไดสมัคร ชําระเงินคาสมัคร หรือ
ไดผานการสอบคัดเลือกแลวก็ตาม อีกทั้งยังอาจจะถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายดวย 
 

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

(หลังจากสงไปรษณีย 15 วันทําการ) 
 

9. เกณฑการคัดเลือกและการตัดสิน 
  1. ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในประกาศนี้เทานั้น 
  2. ผลการเรียน 3-4 ภาคการศึกษา เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
  3. เนนการกระจายโอกาสใหกับนักเรียนทุกจังหวัดของประเทศ 

 4. แฟมสะสมผลงานตัวจริง (เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน) 
  6. การตัดสินผลของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกถือเปนที่สิ้นสุด 
 

10. ประกาศผลการคัดเลือก 
1. ผูสมัครสามารถตรวจสอบประกาศผลผูผานการคัดเลือกผานระบบอินเตอรเน็ตที่ 

www.education.mju.ac.th เทานั้น ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 
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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.thเทานั้น  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. การสละสิทธิ์เพื่อไปสมัครสถาบันการศึกษาอื่นๆ 
ผูผานการคัดเลือกที่ประสงคจะทําการสละสิทธิ์เพื่อไปสมัครสถาบันการศึกษาอื่นๆ ใหทําการ

ดาวนโหลดคํารองขอสละสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2560 และจัดสง
ทางโทรสาร 0-5387-3461 ภายในวันที่ 1-30 เมษายน 2560 เทานั้น โดยมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาใหไมวากรณีใดๆ 

 

15. การตัดสิทธิ์ และไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกประเภท 
1. ผูผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษากอนวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ใหถือวาถูกตัดสิทธิ์ 
2. ผูผูผานการคัดเลือกไมชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด ในวันที่ 27 มีนาคม -     

10 เมษายน 2560 ถือวาสละสิทธิ์ 
3. ผูผานการคัดเลือกทําการสละสิทธิ์เพื่อไปสมัครสถาบันการศึกษาอื่นๆ โดยจัดสงคํารองฯ 

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

ถือวาสละสิทธิ์ 
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5. ผูผานการคัดเลือกไมมารายงานตัว (ดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 
ถือวาสละสิทธิ์ 

6. เมื่อเปนนักศึกษาแลวไมทําการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560      
ถือวาสละสิทธิ์ 

 

16. การรับกําหนดการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม 
ประมาณวันที่ 20 เมษายน 2560 เปนตนไป ขอใหผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือก      

ดาวนโหลดไดที่ www.education.mju.ac.th  ซึ่งประกอบไปดวยกําหนดการการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ใหม และคูมือเตรียมความพรอมกอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณ   
ลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 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 (ในเครือขายของมหาวิทยาลัยแมโจ) เฉพาะหลักสูตร 4 ปเทียบเขาเรียน 
นักศึกษาใหม (เฉพาะหลักสูตร 4 ปเทียบเขาเรียน) ตองรายงานตัวเพื่อเขาหอพัก

มหาวิทยาลัยในเครือขายของมหาวิทยาลัยแมโจ ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศนนักศึกษา COWBOY MALL ในวันที่ 
24 พฤษภาคม 2560 

 

19. การรายงานตัวเขาหอพักมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาใหมทุกคนตองรายงานตัวเพื่อเขาหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแมโจ (นําเอกสารที่

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

 

20. การมอบตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม (ดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) 
1. นักศึกษาใหมทุกคนตองเขามอบตัวดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง (นําเอกสารที่สั่งพิมพจากวันที่ 

1-15 พฤษภาคม 2560  ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 4-9 ตอเจาหนาที่)  ณ ศูนยกีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9     
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 

2. นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคาทําบัตรนักศึกษา (บัตรA.T.M.) ของบมจ.ธนาคาร   
ไทยพาณิชย เปนเงินสด 150 บาท ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 

3. นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและ
เสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 2560 เปนเงินสดไมเกินคนละ 2,500 บาท ในวันที่           
26 พฤษภาคม 2560 

 

21. การตรวจรางกาย 
นักศึกษาใหมทุกคนตองตรวจรางกาย และชําระเงินคาตรวจรางกาย 150 บาท กอนเขารวม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ  ประจําปการศึกษา 2560               
ณ  ลานอนันต ปญญาวีร อาคารอํานวย  ยศสุข (รายละเอียดคณะ/สาขาวิชาอยูในคูมือเตรียมความพรอมกอน
เขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมฯ) ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 
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22. 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  12  มกราคม  พ.ศ. 2560          
                                                                 

                                     
                                                               (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิคม  มูลเมือง) 
                           รักษาราชการแทนรองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เลขที่ 14/2560 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2560 
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ปฏิทินการรับสมัคร นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเทา  
ระบบรับตรง : แบบคัดเลือก (ไมมีการสอบ)  

เพื่อเขามหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ปการศึกษา 2560 
(เพิ่มเติม) 

วัน เดือน ป กิจกรรม 
วันที่ 16 มกราคม –  
28 กุมภาพันธ 2560 

ผูสนใจดาํเนินการสมัครทาง Internet www.education.mju.ac.th   
ชําระเงินคาสมัคร 300 บาท ผาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ บ.เคานเตอรเซอรวิส จํากัด  
(7 Eleven) ไดทุกสาขาทัว่ประเทศ  

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

วันที่ 27 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลอืก www.education.mju.ac.th   
วันที่ 27 มีนาคม –  
10 เมษายน 2560 

ผูผานการคัดเลือกชําระเงนิคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด ไมเกิน 9,400-16,900 บาท  
ผาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ บ.เคานเตอรเซอรวิส จํากัด (7 Eleven) ไดทุกสาขาทั่วประเทศ  

 

 

การสละสทิธิ ์
 

ดาวนโหลดคํารองขอสละสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2560 
และจัดสงทางโทรสาร 0-5387-3461 เทานั้น ภายในวนัที่ 1-30 เมษายน 2560 มหาวิทยาลยั     
ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงนิคาธรรมเนียมการศึกษาใหไมวากรณีใดๆ 

วันที่ 20 เมษายน 2560 
เปนตนไป 

(ไมมีการจัดสงไปที่บาน) 

ผูผานการคัดเลือกสามารถดาวนโหลดกําหนดการ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม และคูมือ
เตรียมความพรอมกอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณ 
ลูกแมโจ ประจาํปการศึกษา 2560 ไดที่ www.education.mju.ac.th   

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

 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 
(อาจจะมีการเปลีย่นแปลง) 

ติดตามที ่
www.education.mju.ac.th 

 
 

* นักศึกษาใหม (เฉพาะหลักสูตร 4 ปเทียบเขาเรียน) ตองรายงานตัวเพื่อเขาหอพักมหาวิทยาลัย
ในเครือขายของมหาวิทยาลัยแมโจ ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศนนกัศึกษา COWBOY MALL ในวันที่ 
24 พฤษภาคม 2560 
* นักศึกษาใหมทุกคนตองรายงานตัวเพื่อเขาหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแมโจ (นําเอกสารที่
สั่งพิมพจากวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 1-3 ตอเจาหนาที่) ณ จุดบริการ
บริเวณหนาโรงอาหาร (อาคารเทิดกสิกร)  ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 
นักศึกษาใหมทุกคนตองเขามอบตัวดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง (นําเอกสารที่สั่งพิมพจากวันที่ 1-15 
พฤษภาคม 2560 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 4-9 ตอเจาหนาที่)  ณ ศูนยกีฬากาญจนาภิเษก    
รัชกาลที่ 9  ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 
นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคาทําบัตรนักศึกษา (บัตรA.T.M.) ของบมจ.ธนาคารไทยพาณิชย 
เปนเงินสด 150 บาท  ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 
นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสราง        
อัตลักษณลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 2560 เปนเงินสดไมเกินคนละ 2,500 บาท  ในวันที่ 26 
พฤษภาคม 2560 
นักศึกษาใหมทุกคนตองตรวจรางกาย และชําระเงินคาตรวจรางกาย 150 บาท กอนเขารวม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 2560  
ณ  ลานอนันต ปญญาวีร อาคารอํานวย  ยศสุข  ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 
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ปฏิทินการรับสมัคร นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเทา  
ระบบรับตรง : แบบคัดเลือก (ไมมีการสอบ)  

เพื่อเขามหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ปการศึกษา 2560 
(เพิ่มเติม) 

วัน เดือน ป กิจกรรม 
วันที่ 1-7 มิถุนายน 2560 นักศึกษาใหมทุกคน ตองรวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณ     

ลูกแมโจ ประจาํปการศึกษา 2560  ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 

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

 


