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ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา 
เพื่อเขารับการอบรมของ โครงการความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศ 
หลักสูตร Educational Cooperation Program ณ มหาวิทยาลัยแมโจ 1 ป  

และไปศึกษาตอ ณ Vanung University 3 ป หรือ Guangxi University of Foreign Languages 3 ป 
ประจําปการศึกษา 2560 

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

 

ดวยสถานบริการฝกอบรมและใหคําปรึกษาดานการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยแมโจ รวมกับ 
รวมกับ Vanung University ประเทศไตหวัน และ Guangxi University of Foreign Languages ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  เปดรับสมัครนักเรียนที่กําลังศึกษา และคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบเทา เพื่อเขารับการอบรมของโครงการ
ความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศ หลักสูตร EducationalCooperationProgram ในปการศึกษา 
2560 จํานวน 60 คน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

   

1. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครสอบคัดเลือก 
1. เปนผูกําลังศึกษา และคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบเทา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ประจําปการศึกษา 2559 และจะตอง
สําเร็จการศึกษากอนวันที่ 1 เมษายน 2560 

2. เปนผูยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
3. เปนผูมคีวามประพฤติดี มีคุณธรรม  เรียนดี  แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัยวา

จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด 
4. ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอื่นๆยกเวน

มหาวิทยาลัยเปด 
5. ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 
6. ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ เปนโรคที่จะเปน

อุปสรรคตอการศึกษา 
7. มีผูปกครอง หรือ ผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียมการศึกษา คาบํารุง

การศึกษา และคาใชจายตางๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาไดตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
8. ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย  
9. เปนผูมีประวัติในกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ในระดับดีหรือมีประวัติอื่นๆตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 
 

หลักสูตร Educational Cooperation Program 
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2. หลักสูตร และจํานวนรับ 

ลําดับ
ที่ 

คณะ/สาขาวิชา 
 

การสอบ GPAX.     
ไมต่ํากวา 

จํานวนรับ 
(คน) ม ี ไมม ี

1 โครงการความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศ 
หลักสูตร Educational Cooperation Program (ECP.)  
(เรียนที่สถานบริการฝกอบรมและใหคําปรึกษาดานการทองเทีย่ว   
มหาวิทยาลยัแมโจ 1 ป และ Vanung University 3 ป หรือ  
Guangxi University of Foreign   Languages 3 ป) 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน 
- ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของอาจารย
ประจําหลักสูตร 
- พรอมบทความ 1 หนา A4 หัวขอ“ความหวงัที่ตั้งใจในชีวิต” และ 
แนบแฟมสะสมผลงาน 3 กิจกรรมเดน ม.4-6 หรือ ปวช.1-3 (สําเนา) เทานั้น 
 

โดยวิธีสอบสัมภาษณ วันที่ 18 มีนาคม 2560 
ณ สถานบริการฝกอบรมและใหคําปรึกษาดานการทองเที่ยว  
ชั้น 2 คณะพัฒนาการทองเที่ยว 
8.30-9.00 น. : ผูสมัคร และผูปกครองรับฟงคําชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตรทั้งหมด 
9.00 น. เปนตนไป : สอบสัมภาษณ  
คาธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจาย) ภาคการศึกษาละ 1,075 USD**   
** ตามอัตราแลกเปลี่ยนตามธนาคารแหงประเทศไทย 

  ไมระบ ุ 60 

 

3. การสมัครผานระบบอินเตอรเน็ตเทานั้น 
1. สมัครผานระบบอินเตอรเน็ต www.education.mju.ac.th เทานั้น ในวันที่ 25 มกราคม 

– 10 มีนาคม 2560 
2. สั่งพิมพใบสมัคร (ติดรูปถาย 1”) และใบชําระเงินคาสมัคร (ใบPay-in)  สามารถชําระเงิน

คาสมัคร ผาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ บ.เคานเตอรเซอรวิส จํากัด (7-Eleven) ไดทุกสาขาทั่วประเทศ     
ในวันที่ 25 มกราคม – 10 มีนาคม 2560 

 

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

5. จัดสงเอกสารการสมัครและหลักฐาน (ดวยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย) 
จัดสงทางไปรษณีย หรือดวยตนเอง  ในวันที่  25 มกราคม – 10 มีนาคม 2560 เทานั้น 

(มหาวิทยาลัยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเปนสําคัญ) 
จัดสงไปที่  

สถานบริการฝกอบรมและใหคําปรึกษาดานการทองเที่ยว  
อาคารชวงเกษตรศิลป  มหาวิทยาลัยแมโจ    
เลขที่ 63 หมูที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม  50290  
โทรศัพท 053-875-192 โทรสาร 053-875-190  
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6. 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 5 ภาคการศึกษา  
5. สําเนา-แฟมสะสมผลงาน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ (ขอใหผูสมัครโปรดศึกษารายละเอียด

ในตารางคณะ/สาขาวิชา และจํานวนรับ  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมคืนแฟมสะสม
ผลงานให) 

6. บทความ 1 หนา A4 (หัวขอ: ตามที่สาขาวิชา/คณะกําหนด) พิมพดวย Microsoft Word 
โปรดศึกษารายละเอียดในตารางคณะ/สาขาวิชา และจํานวนรับ 

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

7. ตรวจสอบความถูกตอง/สถานะการสมัคร/แกไขขอมูลการสมัคร/การรับใบสมัคร และการชําระเงิน 
ผูสมัครสามารถตรวจสอบผานระบบอินเตอรเน็ตที่www.education.mju.ac.thเทานั้น 

(หลังจากสงไปรษณีย 15 วันทําการ) 
 

8. เกณฑการคัดเลือก/การสอบคัดเลือก และการตัดสิน 
  1. ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในประกาศนี้เทานั้น 
  2. ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
  3. แฟมสะสมผลงาน หรือ บทความในหัวขอ ตามที่คณะ/สาขาวิชากําหนด 
  4. ผลการสอบสัมภาษณ ตามเกณฑที่กําหนด 
  5. การตัดสินผลของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก สอบคัดเลือกถือเปนที่สิ้นสุด 
 
9. ประกาศเลขที่นั่งสอบ/รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน   

ผูสมัครสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ/ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนผานระบบ
อนิเตอรเน็ตที่ www.education.mju.ac.th เทานั้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 
 

10. วัน เวลา และสถานที่สอบ  
 สอบในวันที่ 18 มีนาคม 2560 และขอใหผูสมัครแสดงตัวดวยบัตรประจําตัวประชาชน      

(ตัวจริง) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
ที่                                  คณะ/สาขาวิชา ขอเขียน  ปฏิบัติ สัมภาษณ 
1 วันที่ 18 มีนาคม 2560 ณ สถานบริการฝกอบรมและใหคําปรึกษาดานการทองเที่ยว

ชั้น 2 คณะพัฒนาการทองเที่ยว 
08.30-9.00 น. : ผูสมัคร และผูปกครองรับฟงคําชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตรทั้งหมด 
09.00 น. เปนตนไป : สอบสัมภาษณ (บางกรณีสามารถสัมภาษณพรอมผูปกครอง) 

    -      -      
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11. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

1. ผูสมัครสามารถตรวจสอบประกาศผลผูผานการสอบคัดเลือก ผานระบบอินเตอรเน็ตที่ 

www.education.mju.ac.th เทานั้น ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 

2. ผูผานการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแมโจ  (ทุกประเภทการเขาศึกษาตอ) ที่ไดทําการ

ชําระเงินคาฝกอบรมลวงหนาใหกับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาหนึ่งแลว แตไปทําการสมัครหรือผานการคัดเลือก

ในอีกสาขาวิชาหนึ่งไดอีก มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมทําการคืนเงินคาฝกอบรม หรือปรับเปลี่ยนสาขาวิชาให

ไมวากรณีใดๆ 
 

12. การชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนฝกอบรม (ท้ังหมด)  
1. ผูผานสอบคัดเลือกโอนเงินสด 37,000 บาท เพื่อไปชําระคาลงทะเบียนฝกอบรมเขาบัญชี 

สถานบริการฝกอบรมและใหคําปรึกษาดานการทองเที่ยว เลขที่บัญชี678-006111-2 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (สาขามหาวิทยาลัยแมโจ) ในวันที่ 20-31 มีนาคม 2560 เทานั้น 

2. ผูผานการสอบคัดเลือกสามารถตรวจสอบสถานะรับชําระเงินดังกลาว ไดในวันที่ 1 
เมษายน 2560 เปนตนไป ผานระบบอินเตอรเน็ตที่เวปไซดสถานบริการฝกอบรมและใหคําปรึกษาดานการ
ทองเที่ยว www.tcsc-tourism.mju.ac.th เทานั้น (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการสงเอกสารของทานทางไปรษณีย หรือ
ทางโทรสาร) 

 

13. อัตราคาลงทะเบียนฝกอบรม ประจําปการศึกษา 2560           
  ต ร ว จสอบร ายละ เ อี ย ด เ กี่ ย ว กั บ ค า ล งทะ เบี ย นฝ ก อบ รมตลอดหลั ก สู ต ร ไ ด ที่  
www.education.mju.ac.th หรือ www.tcsc-tourism.mju.ac.th 
 

14. การสละสิทธิ์เพื่อไปสมัครระบบกลาง Admissions หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ 
เนื่องจากปการศึกษา 2560 นี้ มหาวิทยาลัยแมโจ ไมเขารวมระบบเคลียริ่งเฮาส และระบบ

กลาง Admissions ขอใหผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือกไตรตรองใหถี่ถวนและละเอียดรอบคอบ           
หากประสงคจะทําการสละสิทธิ์เพื่อไปสมัครสมัครระบบกลาง Admissions หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ใหทํา
การดาวนโหลดคํารองขอสละสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2560 และ
จัดสงทางโทรสาร 0-5387-3461 ภายในวันที่ 1-30 เมษายน 2560 เทานั้น หากไมดําเนินการมหาวิทยาลัยจะ
ทําการจัดสงรายชื่อเพ่ือไปตัดสิทธิร์ะบบกลางAdmissions โดยมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาฝกอบรม
ใหไมวากรณีใดๆ 
 

15. การตัดสิทธิ์ และไมคืนเงินคาฝกอบรม หรือคาธรรมเนียมทุกประเภท 
1. ผูผานการสอบคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษากอนวันที่ 1 เมษายน 2560 ใหถือวาถูกตัดสิทธิ์ 
2. ผูผานการสอบคัดเลือกไมชําระเงินคาฝกอบรมทั้งหมด ในวันที่ 20-31 มีนาคม 2560 ถือ

วาสละสิทธิ์ 
3. ผูผานการสอบคัดเลือกทําการสละสิทธิ์ เพื่อไปสมัครระบบกลาง Admissions หรือ

สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ โดยจัดสงคํารองฯ ใหกับทางมหาวิทยาลัย ทางโทรสาร ในวันที่ 1-30 เมษายน 2560 
4. ผูผานการสอบคัดเลือกไมมารายงานตัว (ดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) ในวันที่ 1 เมษายน 2560 

ถือวาสละสิทธิ์ 
5. เมื่อเปนผูฝกอบรมแลวไมทําการลงทะเบียนฝกอบรมในภาคการศึกษาที่ 1 ถือวาสละสิทธิ์ 
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16. กําหนดการรายงานตัวเปนผูเขาฝกอบรม และกําหนดการอื่นๆ 

ขอใหผูผานการสอบคัดเลือกดาวนโหลดกําหนดการรายงานตัวเปนผูเขาฝกอบรม และคูมือ
เตรียมความพรอมกอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ ประจําป
การศึกษา 2560  ไดที่ www.tcsc-tourism.mju.ac.th หรือ www.education.mju.ac.th  (รับผิดชอบโดย
สถานบริการฝกอบรมและใหคําปรึกษาดานการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยแมโจ) 

 

17. การรายงานตัวเขาหอพักมหาวิทยาลัย และการมอบตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม  
1. ผูผานการสอบคัดเลือกทุกคนตองเขามอบตัวดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง ณ สถานบริการ

ฝกอบรมและใหคําปรึกษาดานการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยแมโจ ในวันที่ 1 เมษายน 2560 

2. ผูผานการสอบคัดเลือกทุกคนตองชําระเงินคาทําบัตรผูเขาฝกอบรมของมหาวิทยาลัย เปน
เงินสด 100 บาท ในวันที่ 1 เมษายน 2560 

3. เปดภาคเรียนวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ  สถานบริการฝกอบรมและใหคําปรึกษาดานการ
ทองเที่ยว มหาวิทยาลัยแมโจ 

4. ผู เขาฝกอบรมทุกคนตองชําระเงินคากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและ
เสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 2560 เปนเงินสดไมเกินคนละ 2,500 บาท ในวันที่           
25 พฤษภาคม 2560 
 

18. การตรวจรางกาย 
ผูผานการสอบคัดเลือกทุกคนตองตรวจรางกาย และชําระเงินคาตรวจรางกาย 150 บาท   

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

19. การเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2560 
ผูผานการสอบคัดเลือกทุกคนตองรวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัต

ลักษณ  ลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ในระหวางวันที่ 1-7 
มิถุนายน 2560  

 

ประกาศ  ณ วันที่  23 มกราคม พ.ศ. 2560          
                                                                 

                                     
                                                               (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิคม  มูลเมือง) 
                           รักษาราชการแทนรองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ 
 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เลขที่ 40/2560 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2560 
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ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา 
เพื่อเขารับการอบรมของ โครงการความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศ 
หลักสูตร Educational Cooperation Program ณ มหาวิทยาลัยแมโจ 1 ป  

และไปศึกษาตอ ณ Vanung University 3 ป หรือ Guangxi University of Foreign Languages 3 ป ประจาํปการศึกษา 2560 
(เพิ่มเติม) 

วัน เดือน ป กิจกรรม 
วันที่ 25 มกราคม -  
10 มีนาคม 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 15 มีนาคม 2560 ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ/ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์อบสัมภาษณ ผานระบบอนิเตอรเน็ตที่ 
www.education.mju.ac.th  

วันที่ 18 มีนาคม 2560 สอบสัมภาษณ ณ สถานบริการฝกอบรมและใหคําปรึกษาดานการทองเที่ยว  
ชั้น 2 คณะพัฒนาการทองเที่ยว 

วันที่ 20 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลอืก www.education.mju.ac.th   
วันที่ 20-31 มีนาคม 2560 ผูผานการสอบคัดเลือกชาํระคาลงทะเบียนฝกอบรม ไมเกิน 37,000 บาท เขาบัญช ีสถานบริการ

ฝกอบรมและใหคําปรึกษาดานการทองเที่ยว เลขที่บัญช ี678-006111-2 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (สาขามหาวิทยาลัยแมโจ) 

 
 

การสละสทิธิ ์
(ทุกประเภท) 

ดาวนโหลดคํารองขอสละสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2560 
และจัดสงทางโทรสาร 0-5387-3461 เทานั้น ภายในวนัที่ 1-30 เมษายน 2560 มหาวิทยาลยั     
ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงนิคาธรรมเนียมการศึกษาใหไมวากรณีใดๆ 
เนื่องจากปการศึกษา 2560 นี้ มหาวิทยาลยัแมโจ ไมเขารวมระบบเคลียริ่งเฮาส และระบบกลาง
Admissions หากผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือก ประสงคจะทําการสละสิทธิ์เพื่อไปสมัครระบบ
กลางAdmissions หรือระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยอื่น ขอใหไตรตรองใหถี่ถวนอยางละเอียด
รอบคอบ 

วันที่ 20-31 มีนาคม 2560 ขอใหผูผานการสอบคัดเลือกดาวนโหลดกําหนดการรายงานตัวเปนผูเขาฝกอบรม และคูมือเตรียม
ความพรอมกอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ 
ประจําปการศึกษา 2560  ไดที่ www.tcsc-tourism.mju.ac.th หรือ 
www.education.mju.ac.th   

 
 
 

วันที่ 1 เมษายน 2560 
(อาจจะมีการเปลีย่นแปลง) 

ติดตามที ่
www.education.mju.ac.th 

 

ผูผานการสอบคัดเลือกทุกคนตองรายงานตัวเพื่อเขาหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแมโจ ณ สถาน
บริการฝกอบรมและใหคําปรึกษาดานการทองเที่ยว ชั้น 2 คณะพัฒนาการทองเที่ยว ในวันที่ 1 
เมษายน 2560 

ผูผานการสอบคัดเลือกทุกคนตอง เขามอบตัวดวยตนเองอีกคร้ังหนึ่ง ณ สถานบริการฝกอบรมและ
ใหคําปรึกษาดานการทองเที่ยว ชั้น 2 คณะพฒันาการทองเที่ยว ในวันที่ 1 เมษายน 2560 

ผูผานการสอบคัดเลือกทุกคนตองชําระเงินคาทําบัตรผูเขาฝกอบรมของมหาวิทยาลัย เปนเงินสด 
100 บาท  ในวันที่ 1 เมษายน 2560 

ผูผานการสอบคัดเลือกทุกคนตองชําระเงินคากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและ
เสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 2560 เปนเงินสดไมเกินคนละ 2,500 บาท  
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 
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ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา 
เพื่อเขารับการอบรมของ โครงการความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศ 
หลักสูตร Educational Cooperation Program ณ มหาวิทยาลัยแมโจ 1 ป  

และไปศึกษาตอ ณ Vanung University 3 ป หรือ Guangxi University of Foreign Languages 3 ป ประจาํปการศึกษา 2560 
(เพิ่มเติม) 

วัน เดือน ป กิจกรรม 
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาใหมทุกคนตองตรวจรางกาย และชําระเงินคาตรวจรางกาย 150 บาท กอนเขารวม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 2560 
ณ ลานอนันต ปญญาวีร อาคารอํานวย  ยศสุข  ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 

วันที่ 1-7 มิถุนายน 2560 นักศึกษาใหมทุกคน ตองรวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณ 
ลูกแมโจ ประจาํปการศึกษา 2560  ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 

วันที่ 3 เมษายน 2560 เปดภาคเรียน 
 

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


