
 
ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา (ระบบรับตรง)  
เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป และหลักสูตร 4 ป เทียบเขาเรียน 

ณ มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร จังหวัดชุมพร ประจําปการศึกษา 2558 
(เพิ่มเติม) 

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

ดวยมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร จังหวัดชุมพร จะเปดรับสมัครเปนนักเรียนที่กําลังจะสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา  เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป หรือเปน
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือเทียบเทา เพื่อเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ป เทียบเขาเรียน (ระบบรับตรง) ตามความตองการของทุกสาขาวิชา โดยวิธีการ
คัดเลือก ในปการศึกษา 2558 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

   

1. วัตถุประสงค 
1. เพื่อเปดโอกาสพิเศษแกนักเรียนที่เรียนดีในสวนภูมิภาคใหสามารถเขาศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร จังหวัดชุมพร (มหาวิทยาลัยของรัฐบาล) และเปนการสงเสริมให
มีการพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในสวนภูมิภาค 

  2. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแกกลุมผูดอยฐานะทางเศรษฐกิจ และ
ประหยัดคาใชจายใหกับผูปกครอง และเปนการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแกปญหาสังคมและปญหา
เศรษฐกิจ 
2. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครคัดเลือก 

1.  เปนผูกําลังศึกษา และคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา
และเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือ เทียบเทา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ในแตละสาขาวิชา ประจําปการศึกษา 2557 และจะตองสําเร็จการศึกษา  กอนวันที่ 10 สิงหาคม 2558 

2.  มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชาไมต่ํากวา 2.00 
3.  เปนผูยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
4. เปนผูมีความประพฤติดี มีคุณธรรม  เรียนดี  แตงกายสุภาพ และรับรองตอ 

มหาวิทยาลัยวาจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด 
5. ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอื่นๆ 

 ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด 
6. ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ 

หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 
7. ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ เปนโรค        

ที่สําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
8. มีผูปกครอง หรือ ผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียมการศึกษา คาบํารุงการศึกษา  

และคาใชจายตางๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาไดตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 



9. ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย  
10. เปนผูมีประวัติในกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ในระดับดีหรือมีประวัติอื่นๆตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

3. สาขาวิชา และจํานวนรับ 
 

ลําดับ
ที่ 

หลักสูตร 4 ป  
(แบบคัดเลือก-ไมมีการสอบ พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร) 

GPAX.     
ไมต่ํา 

จํานวน
รับ(คน) 

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
รับผูกําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 
ปวช.ทางดานการเกษตรกรรม (พืชศาสตร) เทานั้น    

2.00 20 

2 สาขาวิชาการประมง  
รับผูกําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 
ปวช.ทางดานการประมง, เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เทานั้น    

2.00 30 

3 สาขาวิชาการจัดการ 
รับผูกําลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.บริหารธุรกิจ,พาณิชยกรรม 

2.00 40 

4 สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว 
รบัผูกําลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ทุกแผนก 

2.00 30 

5 สาขาวิชารัฐศาสตร 
รับผูกําลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ทุกแผนก 

2.00 20 

 

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

ลําดับ
ที่ 

หลักสูตร 4 ป เทียบเขาเรียน 
(แบบคัดเลือก-ไมมีการสอบ พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร) 

GPAX.     
ไมต่ํา 

จํานวน
รับ(คน) 

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
รับผูกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทา ประเภทวิชาทางพืชศาสตร 
เทานั้น หรือ อยูในดุลยพินิจของอาจารยประจําหลักสูตร 

2.00 10 

2 สาขาวิชาการประมง  
รับผูกําลงัศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทา ประเภทวิชาทางการประมง  
หรือ เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  หรือ เทคโนโลยีการประมง หรือ ทางสัตวศาสตร  
หรือ อยูในดุลยพินิจของอาจารยประจําหลักสูตร 

2.00 10 

3 สาขาวิชาการจัดการ 
รับผูกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทา ประเภทวิชาทางสาขาวิชา
การจัดการ หรือ บริหารธุรกิจ เทานั้น 

2.00 10 

4 สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว 
รับผูกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทา ประเภทวิชาทาง
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว การจัดการธุรกิจทองเที่ยว การจัดการธุรกิจทองเที่ยว
เกษตร การโรงแรม และบริการภาษาตางประเทศ  ธุรกิจบริการ ธุรกิจทองเที่ยว
และโรงแรม  บริหารธุรกิจ หรือ อยูในดุลยพินิจของอาจารยประจําหลักสูตร 

2.00 10 

 

 
 
 
 



4. การสมัครผานระบบอินเตอรเน็ตเทานั้น 
1. สมัครผานระบบอินเตอรเน็ต www.chumphon.mju.ac.th หรือ www.education.mju.ac.th  

เทานั้น ในวันที่ 20 พฤษภาคม-15 มิถุนายน 2558 

2. สั่งพิมพใบสมัคร (ติดรูปถาย 1”), หนังสือยินยอมชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
ลวงหนา, ใบชําระเงินคาสมัครพรอมคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด  และแนบเอกสารประกอบการสมัคร   
ตามขอ 7 

                                                 

5. อัตราคาสมัครและคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด 
  อัตราคาสมัครเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี คนละ 300 บาท (-สามรอยบาทถวน-) และ 
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาลวงหนา ไมเกิน 14,700/15,700/16,200 บาท  ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด  

 

ลําดับท่ี รายการที่เรียกเก็บ หลักสูตร 4 ป 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 คาบํารุงพิเศษเฉพาะสาขาวิชา   
 * การจัดการ / รัฐศาสตร 1,500 

 * เทคโนโลยีการผลิตพืช / การประมง / พัฒนาการทองเที่ยว 3,000 

8 คาบํารุงหอพักนักศึกษา (บังคับเฉพาะชั้นปที่ 1)   ไมเกิน 3,000 

9 คามัดจํากญุแจ (ไดคืนในภายหลัง) 700 

10 คาพระพุทธสายพริุณ/ซีดเีพลงม.แมโจ/คาวารสารแมโจปริทัศน 500 

11 คาอาหาร 7 วัน และคาอบรมจรยิธรรมฯ 1,000 

รวมคาธรรมเนียมจาก  ขอ 7-13 เปนเงินทั้งสิ้นไมเกินจากนี้ 6,700 / 8,200 

เรียกเก็บในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 >> โปรดเตรียม (เงินสด) มาชําระทีม่หาวิทยาลัย 

12 คาตรวจสุขภาพ (มหาวิทยาลัยฯจะทําการตรวจใหเอง)                 150  

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

14 คา"กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนศ.ใหม" 1-7 ส.ค.58               1,950  

15 คารถโดยสาร(ไมประจาํทาง)เดินทางไปจ.เชียงใหม 1-7 ส.ค.58               3,000  

สรุปคาใชจายทั้งสิ้น  ขอ 1 - 15 ประมาณ ภาคการศึกษาละ   

* การจัดการ / รัฐศาสตร             19,950  

* เทคโนโลยีการผลิตพืช / การประมง / พัฒนาการทองเท่ียว             21,450  



ลําดับท่ี รายการที่เรียกเก็บ หลักสูตร 4 ป เทียบเขาเรียน 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 คาบํารุงพิเศษเฉพาะสาขาวิชา   
 * การจัดการ / รัฐศาสตร 2,500 

 * เทคโนโลยีการผลิตพืช / การประมง / พัฒนาการทองเที่ยว 3,000 

8 คาบํารุงหอพักนักศึกษา (บังคับเฉพาะชั้นปที่ 1)   ไมเกิน 3,000 

9 คามัดจํากญุแจ (ไดคืนในภายหลัง) 700 

10 คาพระพุทธสายพริุณ/ซีดเีพลงม.แมโจ/คาวารสารแมโจปริทัศน 500 

11 คาอาหาร 7 วัน และคาอบรมจรยิธรรมฯ 1,000 

รวมคาธรรมเนียมจาก  ขอ 7-13 เปนเงินทั้งสิ้นไมเกินจากนี้ 7,700 / 8,200 

เรียกเก็บในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 >> โปรดเตรียม (เงินสด) มาชําระทีม่หาวิทยาลัย 

12 คาตรวจสุขภาพ (มหาวิทยาลัยฯจะทําการตรวจใหเอง)                 150  

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

14 คา"กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนศ.ใหม" 1-7 ส.ค.58               1,950  

15 คารถโดยสาร(ไมประจาํทาง)เดินทางไปจ.เชียงใหม 1-7 ส.ค.58               3,000  

สรุปคาใชจายทั้งสิ้น  ขอ 1 - 15 ประมาณ ภาคการศึกษาละ   

* การจัดการ / รัฐศาสตร 20,950 

* เทคโนโลยีการผลิตพืช / การประมง / พัฒนาการทองเท่ียว 21,450 

 
6. จัดสงเอกสารการสมัครและหลักฐาน (ดวยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย) 

จัดสงทางไปรษณีย หรือดวยตนเอง  ในวันที่ 20 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2558 เทานั้น 
(มหาวิทยาลัยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเปนสําคัญ) โทรศัพท 0-7754-4068 กด 117 หรือ       
08-0533-6668  โทรสาร 0-7754-4068 กด 109 

จัดสงไปที่  
งานบริการการศึกษา  (สมัครเขาศึกษาตอป 2558) 
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 
เลขที่ 99 หมูที่ 5  
ต.ละแม  อ.ละแม  จ.ชุมพร 86170 
 



7. เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัคร 
  ผูสมัครสั่งพิมพใบสมัคร (ติดรูปถาย 1”) ที่กรอกขอมูลครบถวนลงบนกระดาษขนาด A4  
และจัดเรียงเอกสารประกอบการรับสมัคร ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารที่เปนสําเนา (เพื่อเปน
ประโยชนตอการพิจารณา) ดังตอไปนี ้

1. ใบสมัคร จากระบบของมหาวิทยาลัย (ติดรูปถาย 1”) 
2. หนังสือยินยอมชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาลวงหนา 
3. สําเนา-บัตรประจําตัวประชาชน (ผูสมัคร)    จํานวน  1  ชุด 
4. สําเนา-ใบแสดงผลการศึกษา ม.6   หรือเทียบเทา จํานวน 6 ภาคเรียน จํานวน  1  ชุด 

สําเนา-ใบแสดงผลการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทา จํานวน 4 ภาคเรียน จํานวน  1  ชุด 
5. สําเนา-ใบชําระเงินคาสมัคร 300 บาท  + คาธรรมเนียมการศึกษา จํานวน  1  ชุด 

ไมเกิน 14,700/15,700/16,200 บาท 
หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังวา ผูสมัครขาดคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่ง หรือตรวจสอบพบใน

ภายหลังวาขอความที่ไดแจงไวในใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครเปนเท็จหรือปลอม ผูสมัครจะ
ถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แมวาผูสมัครจะไดสมัคร ชําระเงินคาสมัคร หรือไดผานการคัดเลือกแลวก็ตาม 
อีกทั้งยังอาจจะถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายดวย 
 
 

8. ตรวจสอบความถูกตอง/สถานะการสมัคร/แกไขขอมูลการสมัคร/การรับใบสมัคร และการชําระเงิน 
1. ผูสมัครสามารถตรวจสอบผานระบบอินเตอรเน็ตที่ www.chumphon.mju.ac.th  

หรือ www.education.mju.ac.th เทานั้น (หลังจากสงไปรษณีย 5 วันทําการ) 
2. ผูสมัครสามารถตรวจสอบสถานะรับชําระเงินดังกลาว ไดในวันถัดไปเวลา10.00 น.    

เปนตนไป (ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ) ผานระบบอินเตอร เน็ตที่  www.chumphon.mju.ac.th หรือ 
www.education.mju.ac.th เทานั้น 

 
 

9. เกณฑการคัดเลือกและการตัดสิน 
  1. ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในประกาศนี้เทานั้น 
  2. ผลการเรียน  ม.6  หรือเทียบเทา  จํานวน 6 ภาคเรียน เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

    ผลการเรียน ปวส. หรือเทียบเทา  จํานวน 4 ภาคเรียน เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
  3. การตัดสินผลของอาจารยคณะกรรมการประจําหลักสูตรถือเปนที่สิ้นสุด (การสมัครผาน
ระบบอินเตอรเน็ตถือวาเปนการกลั่นกรองเบื้องตน หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาคุณสมบัติจากเอกสารที่
ผูสมัครสงมาไมเปนตามที่ระบุไวในประกาศ ถือวาการสมัครและการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด
เปนโมฆะ จะไมคืนเงินไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น) 
 

10. ประกาศผลการคัดเลือก  
ผู ส มั ค รส ามารถตรวจสอบประกาศผลการคั ด เ ลื อกผ าน ระบบอิ น เ ตอร เ น็ ตที่ 

www.chumphon.mju.ac.th หรือ www.education.mju.ac.th เทานั้น ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 
 
        

11. อัตราคาบํารุงการศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558                   
  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.chumphon.mju.ac.th หรือ  www.education.mju.ac.th 
 
 
 
 



12. ทุนการศึกษา 
  ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา หรือทุนการศึกษาประเภทตางๆ ไดท่ี  

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

 

13. การตัดสิทธิ์ และไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกประเภท 
1. ผูผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษากอนวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ใหถือวาถูกตัดสิทธิ์ 
2. ผูผานการคัดเลือกไมชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด ในวันที่ 20 พฤษภาคม – 

16 มิถุนายน 2558 ถือวาสละสิทธิ์ 
3. ผูผานการคัดเลือก (เฉพาะหลักสูตร 4 ป) ไมมีสิทธิ์สมัครผานระบบกลาง Admissions 

2558 
4. ผูผานการคัดเลือกไมรายงานตัว (ผานระบบอินเตอรเน็ต) ในวันที่ 16-30 มิถุนายน 

2558 ถือวาสละสิทธิ์ 
5. ผูผานการคัดเลือกไมมารายงานตัว (ดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 

2558 ถือวาสละสิทธิ์ 
 

14. การจัดสงกําหนดการ และการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม 
มหาวิทยาลัยแมโจ จัดสงกําหนดการ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม และ คูมือเตรียมความ

พรอมกอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ ในวันที่ 1-15 มิถุนายน 
2558 

 

15. การรายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม (ผานระบบinternet) 
นักศึกษาใหมทุกคนตองรายงานตัว (ผานระบบinternet) เพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม          

ที่ www.education.mju.ac.th หรือ  www.chumphon.mju.ac.th เทานั้น สั่งพิมพเอกสารรายงานตัวทั้งหมด
ไวมีทั้งหมด 12 รายการ (ยังไมตองจัดสงเอกสารทางไปรษณียใดๆ ไปมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร) ในวันที่     
16-30 มิถุนายน 2558 
 
16. การรายงานตัวเขาหอพักมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาใหมทุกคนตองรายงานตัวเพื่อเขาหอพักนักศึกษา ณ อาคารศิริชัยพัฒนา 
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 เวลา 12.00-16.00 น. 

 
17. การมอบตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม (ดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) 

1. นักศึกษาใหมทุกคนตองเขามอบตัวดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง (นําเอกสารที่สั่งพิมพจากวันที ่ 
16-30 มิ.ย.58 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 1-12 ตอเจาหนาที่) ณ อาคารศิริชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 
ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30-12.00 น. 

2. นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคาทําบัตรนักศึกษา (บัตรA.T.M.) เปนเงินสด 150 บาท  
ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558  

3. นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและ
เสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 2558  เปนเงินสดไมเกินคนละ 2,000 บาท ในวันที่ 25 
กรกฎาคม 2558  



4. นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคารถโดยสาร(จางเหมาไมประจําทาง) โดยองคการ
นักศึกษาแมโจ-ชุมพร เพื่อไปเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ
ประจําปการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม เปนเงินสดไมเกินคนละ 3,000 บาท      
ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558  
 
18. การตรวจรางกาย 

นักศึกษาใหมทุกคนตองตรวจรางกาย และชําระเงินคาตรวจรางกาย 150 บาท กอนเขารวม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 2558             
ณ  ลานอนันต ปญญาวีร อาคารอํานวย  ยศสุข (รายละเอียดคณะ/สาขาวิชา อยูในคูมือเตรียมความพรอมกอน
เขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 

 

19. การเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ ประจําป
การศึกษา 2558 

นักศึกษาใหมทุกคน ตองรวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณ
ลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 27 กรกฎาคม -           
7 สิงหาคม 2558 
 

ประกาศ  ณ วันที่  20 พฤษภาคม  พ.ศ. 2558              

                                                      
                                                         (รองศาสตราจารยเพ็ญรัตน หงษวิทยากร) 
                          รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการรับสมัคร ระบบรับตรง (มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพรดําเนินการเอง) แบบคัดเลือก-ไมมีการสอบ  
เพื่อเขามหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร จังหวัดชมุพร 

ประกาศ 259/2558 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 
วัน เดือน ป กิจกรรม 

วันที่ 20 พฤษภาคม – 15 
มิถุนายน 2558 

นักเรียน / นักศึกษาดาํเนินการสมัครทาง Internet ที่  www.chumphon.mju.ac.th ชําระเงินคา
สมัคร 300 บาท และคาธรรมเนียมการศึกษาลวงหนาไมเกินคนละ 14,700/15,700/ 
16,200 บาท ผาน บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย หรือ บ.เคานเตอรเซอรวิส จํากัด (7 Eleven)  
ไดทุกสาขาทั่วประเทศ  

--------------------------------------------- 
จัดสงใบสมัครพรอมแนบเอกสารประกอบการสมัคร (รายละเอียดตามประกาศ)   
สงทางปณ. หรือ สงดวยตนเอง   
งานบริการการศึกษา  (สมัครเขาศึกษาตอป 2558)  มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 
เลขที่ 99 หมูที่ 5  ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 
โทรศัพท 0-7754-4068 กด 117  / โทรสาร กด 109  โทรศัพทมือถือ 08-0533-6668   

วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลอืก www.chumphon.mju.ac.th  
วันที่ 16-20 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลยัแมโจ จัดสงกําหนดการ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม และ คูมือเตรียมความ

พรอมกอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม ประจาํปการศึกษา 2558   
ไปยังที่อยูที่นักศึกษากรอกไวใหตอนสมัคร หรือ ดาวนโหลดที่ www.education.mju.ac.th   

วันที่ 16-30 มิถุนายน 2558 นักศึกษาใหมทุกคน รายงานตัว (ผานระบบinternet ) เพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม  
ที่ www.chumphon.mju.ac.th  สั่งพิมพเอกสารรายงานตวัทัง้หมดไว มีทั้งหมด 12 รายการ  
(ไมตองจัดสงเอกสารทาง ปณ.ใดๆ สงไปมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร และยังไมตองเดนิทางไป        
ม.แมโจ-ชุมพร) 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 
เวลา 8.30-12.00 น. 

- นักศึกษาใหมทุกคน เขามอบตัวดวยตนเองอีกคร้ังหนึ่ง (นาํเอกสารที่สั่งพิมพจากวันที่ 16-30 
มิ.ย.58 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 1-12 ตอเจาหนาที่) ณ อาคารแมโจ 80 ป มหาวิทยาลัย        
แมโจ-ชุมพร  
- นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคาทาํบัตรนักศึกษา (บัตรA.T.M.) เปนเงินสด 150 บาท  
- นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 
2558  เปนเงินสดไมเกินคนละ 2,000 บาท 
- นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคารถโดยสาร(ไมประจาํทาง) เปนเงินสดไมเกิน 
คนละ 3,000 บาท 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 
เวลา 12.00-16.00 น. 

นักศึกษาใหมทุกคนตองรายงานตัวเพื่อเขาหอพักนักศึกษา ณ อาคารศิริชัยพัฒนา  
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร  

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 
เวลา 9.00-12.00 น. 

ตรวจรางกาย ณ ลานอนันต ปญญาวีร อาคารอํานวย ยศสุข มหาวิทยาลยัแมโจ จังหวัดเชียงใหม 

วันที่ 28 กรกฎาคม –  
7 สิงหาคม 2558 

นักศึกษาใหมทุกคน ตองรวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณ 
ลูกแมโจ ประจาํปการศึกษา 2558  ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 

 
 


