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ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
ที่เปนบุตรสมาชิก หรือบุตรบุคลากรสหกรณเกษตร สหกรณนิคม สหกรณประมง สหกรณรานคา  

สหกรณออมทรัพย สหกรณบริการ และเครดิตยูเนี่ยน  
ระบบรับตรง : แบบคัดเลือก (ไมมีการสอบ) 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร หลักสูตร 4 ป  
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2560 

............................................. 
 

 

ดวยมหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม จะเปดรับสมัครบุตรสมาชิก หรือบุตรบุคลากร 
สหกรณเกษตร สหกรณนิคม สหกรณประมง สหกรณรานคา สหกรณออมทรัพย สหกรณบริการ และเครดิต    
ยูเนี่ยน ที่เปนนักเรียนที่กําลังศึกษา และคาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ หลักสูตร 4 ป ระบบรับตรง : แบบคัดเลือก (ไมมีการสอบ) 
ตามความตองการของคณะเศรษฐศาสตร ในปการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1. วัตถุประสงค 
1. เพื่อเปดโอกาสพิเศษแกนักเรียนที่เปนบุตรสมาชิก หรือบุตรบุคลากร สหกรณเกษตร 

สหกรณนิคม สหกรณประมง สหกรณรานคา สหกรณออมทรัพย สหกรณบริการ และเครดิตยูเนี่ยน ใหเขา
ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแมโจ (มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําทาง
การเกษตร) 

  2. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา และตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการ 
แกปญหาสังคมและปญหาเศรษฐกิจ 
 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครคัดเลือก 
1. เปนผูกําลังศึกษา และคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ประจําป

การศึกษา 2559 และจะตองสําเร็จการศึกษากอนวันที่ 12 มิถุนายน 2560 
2.  มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชา ไมต่ํากวา 2.25 ในแผนการเรียน

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ ศิลป-คณิตศาสตรเทานั้น 
3.  จะตองเปนบุตรสมาชิก หรือบุตรบุคลากร สหกรณเกษตร สหกรณนิคม สหกรณประมง 

สหกรณรานคา สหกรณออมทรัพย สหกรณบริการ และเครดิตยูเนี่ยน โดยจะตองมีหนังสือรับรองจาก
ประธานสหกรณ ผูจัดการสหกรณ หรือ ผูบริหารสหกรณ อยางใดอยางหนึ่ง 

4. เปนผูยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
5. เปนผูมีความประพฤติดี มีคุณธรรม  เรียนดี  แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัย  

วาจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด 

บุตรสมาชิก หรือบุตรบุคลากรสหกรณ เครดิตยูเนี่ยน (ทุกประเภท) 
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6. ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอื่นๆยกเวน
มหาวิทยาลัยเปด 

7. ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 

8. ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ เปนโรคที่จะเปน
อุปสรรคตอการศึกษา 

9. มีผูปกครอง หรือ ผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียมการศึกษา คาบํารุง
การศึกษา และคาใชจายตางๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาไดตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

10. ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย  
11. เปนผูมีประวัติในกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ในระดับดีหรือมีประวัติอื่นๆตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

3. จํานวนคณะ / สาขาวิชาที่รับสมัคร 
ลําดับ

ที่ 
คณะ/สาขาวิชา การสอบ GPAX.     

ไมต่ํากวา 
จํานวนรับ

(คน) ม ี ไมม ี
1 คณะเศรษฐศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ 

รับผูกําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / ศิลป-คณิตศาสตร เทานั้น 
เปนบุตรสมาชิก หรือบุตรบุคลากร สหกรณเกษตร สหกรณนิคม  
สหกรณประมง สหกรณรานคา สหกรณออมทรัพย สหกรณบริการ 
และเครดิตยูเนี่ยน 

  2.25 40 

 

4. การสมัครผานระบบอินเตอรเน็ตเทานั้น 
1. สมัครผานระบบอินเตอรเน็ต www.education.mju.ac.th เทานั้น ในวันที่ 16 มกราคม 

– 28 กุมภาพันธ 2560 
2. สั่งพิมพใบสมัคร (ติดรูปถาย 1”) ใบชําระเงินคาสมัคร (ใบPay-in)  และหนังสือรับรองการ

เปนบุตรสมาชิก หรือบุตรบุคลากรสหกรณเกษตร สหกรณนิคม สหกรณประมง สหกรณรานคา สหกรณ
ออมทรัพย สหกรณบริการ  และเครดิตยูเนี่ยน ตรวจสอบขอมูลใหเรียบรอย และจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาการสมัครใหครบถวน 

3. ใบชําระเงินคาสมัคร (ใบPay-in) ไปชําระเงินคาสมัครผานบมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ     
บ.เคานเตอรเซอรวิส จํากัด (7-Eleven) ไดทุกสาขาท่ัวประเทศ ในวันที่ 16 มกราคม – 28 กุมภาพันธ 2560 
 

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

6. จัดสงเอกสารการสมัครและหลักฐาน (ดวยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย) 
จัดสงทางไปรษณีย  หรือดวยตนเอง ในวันที่  16 มกราคม - 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  
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6. เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัคร 
  ผูสมัครสั่งพิมพใบสมัคร (ติดรูปถาย 1”) ที่กรอกขอมูลครบถวนลงบนกระดาษขนาด A4  
และจัดเรียงเอกสารประกอบการรับสมัคร ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารที่เปนสําเนา (เพื่อเปน
ประโยชนตอการพิจารณา) ดังตอไปนี ้

1. ใบสมัคร จากระบบของมหาวิทยาลัย (ติดรูปถาย 1”) 
2. สําเนา-บัตรประจําตัวประชาชน (ผูสมัคร-ผูปกครอง)   จํานวน  1  ชุด 
3. สําเนา-ทะเบียนบาน (ผูสมัคร-ผูปกครอง)    จํานวน  1  ชุด 
4. สําเนา-บัตรสมาชิกสหกรณ/บัตรพนักงาน (ผูปกครอง)    จํานวน  1  ชุด 
5. ฉบบัจริง-ระเบียนแสดงผลการศึกษา จํานวน 5 ภาคการศึกษา   จํานวน  1  ชุด 
6. หนังสือรับรองการเปนบุตรสมาชิก หรือบุตรบุคลากร สหกรณเกษตร สหกรณนิคม 

สหกรณประมง สหกรณรานคา สหกรณออมทรัพย สหกรณบริการ และเครดิตยูเนี่ยน 
(จากระบบอินเตอรเน็ต-ตัวจริง)  

หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังวา ผูสมัครขาดคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่ง หรือตรวจสอบพบ
ในภายหลังวาขอความที่ไดแจงไวในใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครเปนเท็จหรือปลอม 
ผูสมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แมวาผูสมัครจะไดสมัคร ชําระเงินคาสมัคร หรือไดผานการ
คัดเลือกแลวก็ตาม อีกทั้งยังอาจจะถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายดวย 

 

7. ตรวจสอบความถูกตอง/สถานะการสมัคร/แกไขขอมูลการสมัคร  
ผูสมัครสามารถตรวจสอบผานระบบอินเตอรเน็ตที่ www.education.mju.ac.th เทานั้น 

(หลังจากสงไปรษณีย 15 วันทําการ) 
 

8. เกณฑการคัดเลือกและการตัดสินจากสถานศึกษา 
  1. ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในประกาศนี้เทานั้น 
  2. ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

3. แฟมสะสมผลงาน ในสาขาวิชาที่เก่ียวของ (ถามี) 
  4. เนนการกระจายโอกาสใหกับนักเรียนทุกจังหวัด ทุกสหกรณเกษตร สหกรณนิคม สหกรณ
ประมง สหกรณรานคา สหกรณออมทรัพย สหกรณบริการ และเครดิตยูเนี่ยน 
  5. การตัดสินผลของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกถือเปนที่สิ้นสุด 
 

9. 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 

 
 
 
 
 
 
 



4 

 

10. การชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา (ทั้งหมด)  
1. ผู ผ านการคัด เลือกสามารถพิมพใบชําระเงิน  Pay-in ผานระบบอินเตอร 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 

 

11. อัตราคาบํารุงการศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560                   
  ต ร ว จสอบรายละ เอี ยด เ กี่ ย ว กั บ ค า ธ ร รม เนี ยมก ารศึ กษ าตลอดหลั ก สู ต ร ได ที่  
www.education.mju.ac.th 
 

ลําดับท่ี รายการที่เรียกเก็บ จํานวนเงิน 

คาสมัคร 

1 คาสมัครเขาศึกษาตอระดับปรญิญาตร ี 300 

คาธรรมเนียมการศึกษาลวงหนา 

1 คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 300 

2 คาประกันของเสยีหาย 1,000 

3 คาเบี้ยประกันอุบัติเหต ุ 200 

4 คาบํารุงมหาวิทยาลัย 2,500 

5 คาพัฒนานักศึกษา 1,150 

6 คาลงทะเบียนเรียน(หนวยกิต)ขึ้นอยูกับการลงทะเบยีนแตละภาคการศึกษา 2,850 

รวมคาธรรมเนียมจาก ขอ 1 - 6 เปนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 8,000 

7 คาบํารุงพิเศษคณะเศรษฐศาสตร 2,000 

8 คาบํารุงหอพักนักศึกษา (บังคับเฉพาะชั้นปที่ 1) ไมเกิน 2,800 

9 คามัดจํากญุแจ (ไดคืนในภายหลัง) 700 

10 คาหนังสือท่ีระลึก 100 ป อาจารยวิภาตฯ / คาวารสารแมโจปริทัศน 400 

11 คาอาหาร 7 วัน และคาอบรมจริยธรรมฯ 1,000 

รวมคาธรรมเนียมจาก  ขอ 7-11 เปนเงินทั้งสิ้นไมเกินจากนี ้ 7,900 

รวมคาธรรมเนียมจาก ขอ 1-11 ที่ตองชําระทั้งหมด 14,900 

เรียกเก็บในปลายเดือนพฤษภาคม 2560 >> โปรดเตรียม (เงินสด) มาชําระท่ีมหาวิทยาลัย 

12 คาตรวจสุขภาพ (มหาวิทยาลัยฯจะทําการตรวจใหเอง) 150 

13 คาทําบัตรนักศึกษาใหม ATM. 150 บาท (นศ.ชําระเอง) 150 

14 คา"กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนศ.ใหม" 1-7 มิ.ย.60 ไมเกิน 2,500 

สรุปคาใชจายทั้งสิ้น  ขอ 1 - 14 ประมาณ ภาคการศึกษาละ 

* คณะเศรษฐศาสตร 16,700 
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12. ทุนการศึกษา 
  ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา หรือทุนการศึกษาประเภทตาง ๆ ไดที่  

- งานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 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
ขอสละสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2560 และจัดสงทางโทรสาร          
0-5387-3461 ภายในวันที่ 1-30 เมษายน 2560 เทานั้น หากไมดําเนินการมหาวิทยาลัยจะทําการจัดสงรายชื่อ
เพื่อไปตัดสิทธิร์ะบบกลางAdmissions โดยมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาใหไมวา
กรณีใดๆ 
 

14. การตัดสิทธิ์ และไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกประเภท 
1. ผูผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษากอนวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ใหถือวาถูกตัดสิทธิ์ 
2. ผูผานการคัดเลือกไมชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด ในวันที่ 27 มีนาคม –     

10 เมษายน 2560 ถือวาสละสิทธิ์ 
3. ผูผานการคัดเลือกทําการสละสิทธิ์เพื่อไปสมัครระบบกลาง 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 
 

15. การรับกําหนดการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม 
ประมาณวันที่ 20 เมษายน 2560 เปนตนไป ขอใหผูผานการคัดเลือกดาวนโหลดไดที่ 

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

 

16. การรายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม (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 
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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. นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและ
เสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 2560 เปนเงินสดไมเกินคนละ 2,500 บาท ในวันที่           
25 พฤษภาคม 2560 

 

19. การตรวจรางกาย 
นักศึกษาใหมทุกคนตองตรวจรางกาย และชําระเงินคาตรวจรางกาย 150 บาท กอนเขารวม

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

 

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 12 มกราคม พ.ศ. 2560 
                                                                 

                                     
                                                               (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิคม  มูลเมือง) 
                           รักษาราชการแทนรองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เลขที่ 15/2560 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2560 



7 

 

หนังสือรับรองการเปนบุตรสมาชิก หรือบุตรบุคลากร 
เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2560 

 

สวนที่ 1 ผูสมัครกรอกขอความและลงนาม 
ชื่อ (นาย/นางสาว) .................................................................. ชื่อสกุล  ............................................................................. 
NAME (MR./MISS) ..............................................................  LASTNAME  ......................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน..........................................................................วัน/เดือน/ปเกิด ....../...../........... อายุ ............... ป 
ภูมิลําเนาที่เกิด.......................................... เชือ้ชาติ ........................  สัญชาติ ...................... ศาสนา ..................................   
E-mail ............................................................ โทรศัพทบาน................................. โทรศัพทมือถือ 08 - .............................. 

ชื่อบิดา ....................................................  ชื่อสกุล  ............................................... โทรศัพทมือถือ 08 - ............................. 
ชื่อมารดา ................................................  ชื่อสกุล  .............................................. โทรศัพทมือถอื 08 - ............................. 
ชื่อผูปกครอง (กรณบีิดาหรอืมารดาเสียชีวิต) 
ชื่อผูปกครอง   .........................................  ชื่อสกุล  ............................................... โทรศัพทมือถือ 08 - ............................ 
สถานที่ติดตอทางไปรษณียที่สะดวกที่สุด เลขที่...................หมูที.่.............ซอย .....................ถนน.......................................
ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต..............................................จงัหวัด...................................................  
รหัสไปรษณีย  ....................... 
เปนบุตรสมาชิก บุตรบุคลากร  
 สหกรณเกษตร สหกรณนิคม สหกรณประมง สหกรณรานคา สหกรณออมทรพัย  สหกรณบรกิาร  
 เครดิตยูเนี่ยน   สังกัด.............................................................................................. ตําบล/แขวง....................................  
อําเภอ/เขต................................... จังหวัด.......................................................... โทรศัพท .................................................... 
ระยะเวลาทีเ่ปน  สมาชิก ........ ป     บุคลากร ........ ป     กิจกรรมที่เคย (ในรอบ 3 ป) 
1 ............................................................................................................................................................................................ 
2 ............................................................................................................................................................................................. 
3 .............................................................................................................................................................................................  
              ขาพเจามีความสนใจและประสงคจะเขาศึกษาตอในสาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร         
มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ในระบบรับตรง “บุตรสมาชิกหรือบคุลากรสหกรณ”                                        
 

(1) ลงชื่อผูสมัคร............................................................                
                    (..........................................................) 
              วันที.่.........เดือน .......................... พ.ศ. 25...... 

 

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

สวนที่ 2 ผูรับรองกรอกขอความและลงนาม (ผูรับรองไดแก ประธานสหกรณ ผูจัดการสหกรณ หรือ ผูบริหารสหกรณ) 

           ขาพเจาชื่อ (นาย/นางสาว) ....................................................... ชื่อสกุล  ............................................................
ตําแหนง.........................................................หนวยงาน ........................................................................................................ 
ที่ทํางาน.................................................................................................................................โทรศัพท............................... 
ขอรับรองวาขอความที่ผูสมัครกรอกในสวนที่ 1 เปนความจริงทกุประการ 

              
    (3) ลงชื่อ  ..................................................................ผูรับรอง 

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

                 วันที.่.........เดือน .......................... พ.ศ. 25...... 
 
 

-ตัวอยางหนังสอืรับรอง>>ออกจากระบบอัตโนมัต-ิ 
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ปฏิทินการรับสมัคร ระบบรับตรง : แบบคัดเลือก (ไมมีการสอบ) 
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เปนบุตรสมาชิก หรือบุตรบุคลากร 

สหกรณเกษตร สหกรณนิคม สหกรณประมง สหกรณรานคา สหกรณออมทรัพย สหกรณบริการ และเครดิตยูเนี่ยน  
เขาศึกษาตอในสาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร หลักสูตร 4 ป  

ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2560 
วัน เดือน ป กิจกรรม 

วันท่ี 16 มกราคม –  
28 กุมภาพันธ 2560 

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

--------------------------------------------- 
จัดสงใบสมัครพรอมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ทาง ปณ. หรอื สงดวยตนเอง   
(หรือตามใบปดหนาซอง ท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไว) 

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

ผูผานการคัดเลือกชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด ไมเกิน 14,900 บาท  
ผาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ บ.เคานเตอรเซอรวิส จํากัด (7 Eleven) ไดทุกสาขาทั่วประเทศ  

 
 

การสละสิทธิ ์
(ทุกประเภท) 

ดาวนโหลดคํารองขอสละสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับปรญิญาตรีมหาวิทยาลัยแมโจ ปการศึกษา 2560 และ
จัดสงทางโทรสาร 0-5387-3461 เทานั้น ภายในวันท่ี 1-30 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ ์
ไมคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาใหไมวากรณีใดๆ 
เนื่องจากปการศึกษา 2560 นี้ มหาวิทยาลัยแมโจ ไมเขารวมระบบเคลียริ่งเฮาส และระบบกลาง
Admissions หากผูผานการคดัเลอืก/สอบคัดเลือก ประสงคจะทําการสละสิทธิ์เพื่อไปสมัครระบบกลาง
Admissions หรือระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยอื่น ขอใหไตรตรองใหถี่ถวนอยางละเอียดรอบคอบ 

วันท่ี 20 เมษายน 2560 
เปนตนไป 

(ไมมีการจัดสงไปที่บาน) 

ผูผานการคัดเลือกสามารถดาวนโหลดกําหนดการ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม และคูมือเตรียมความ
พรอมกอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสรมิสรางอัตลักษณ 
ลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 2560 ไดที ่www.education.mju.ac.th   

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

 
 
 
 
 

วันท่ี 24-25 พฤษภาคม 2560 
(อาจจะมีการเปลีย่นแปลง) 

ติดตามที ่
www.education.mju.ac.th 

 
 

นักศึกษาใหมทุกคนตองรายงานตัวเพื่อเขาหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแมโจ (นําเอกสารที่สั่งพิมพจาก
วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 1-3 ตอเจาหนาที่) ณ จุดบริการบริเวณหนาโรง
อาหาร (อาคารเทิดกสิกร) ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 
นักศึกษาใหมทุกคนตองเขามอบตวัดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง (นําเอกสารที่สั่งพิมพจากวันที่ 1-15 พฤษภาคม 
2560 ยื่นเอกสารหมายเลขท่ี 4-9 ตอเจาหนาที่) ณ ศูนยกีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9  
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 
นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคาทําบัตรนักศึกษา (บัตร A.T.M.) ของบมจ.ธนาคารไทยพาณิชย  
เปนเงินสด 150 บาท  ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 
นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณ 
ลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 2560 เปนเงินสดไมเกินคนละ 2,500 บาท  ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 
นักศึกษาใหมทุกคนตองตรวจรางกาย และชําระเงินคาตรวจรางกาย 150 บาท กอนเขารวมกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 2560 ณ ลานอนันต 
ปญญาวีร อาคารอํานวย  ยศสุข (รายละเอียดคณะ/สาขาวิชาอยูในคูมือเตรียมความพรอมกอนเขารวม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมฯ)  ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 

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

วันท่ี 12 มิถุนายน 2560 เปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 


