
 
 
 
 

 
ประกาศสมาคมศิษยเกาแมโจ 

 เรื่อง การรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา (ระบบโควตา) บุตรศิษยเกามหาวิทยาลัยแมโจ  
เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป และ 5 ป  และหลักสูตร 4 ป เทียบเขาเรียน 

ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม และ มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร จังหวัดชุมพร  
ประจําปการศึกษา 2558 

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

ดวยมหาวิทยาลัยแมโจ รวมกับสมาคมศิษยเกาแมโจ จะเปดรับสมัครบุตรศิษยเกาแมโจท่ีเปน
นักเรียนท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา  เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร 4 ป และ 5 ป   หรือเปนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือ 
เทียบเทา เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ป เทียบเขาเรียน (ระบบโควตา) ตามความตองการ
ของทุกคณะ โดยวิธีการคัดเลือก/สอบคัดเลือก ในปการศึกษา 2558 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครคัดเลือก/สอบคัดเลือก 
1.  เปนผูกําลังศึกษา และ คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ

เทียบเทา  หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปวส. หรือ เทียบเทา ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละสาขาวิชา ประจําปการศึกษา 2557 และจะตองสําเร็จการศึกษา  กอนวันที่ 10 
สิงหาคม 2558 

2.  มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชาไมตํ่ากวา 2.00, 2.25 และ 2.50 
ตามท่ีสาขาวิชากําหนด 

3. เปนบุตรศิษยเกามหาวิทยาลัยแมโจ เทานั้น กรณีเปนบุตรบุญธรรม จะตองผานการ
จดทะเบียนรับรองบุตรมาไมนอยกวา 5 ป นับจนถึงวันสมัคร 

4. เปนผูยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
5. เปนผูมีความประพฤติดี มีคุณธรรม  เรียนดี  แตงกายสุภาพ และรับรองตอ 

มหาวิทยาลัยวาจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด 
6. ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอ่ืนๆ 

 ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด 
7. ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ 

หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 
8. ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือ เปนโรค        

ท่ีสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
9. มีผูปกครอง หรือ ผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียมการศึกษา คาบํารุงการศึกษา  

และคาใชจายตางๆ ท่ีเก่ียวกับการศึกษาไดตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
10. ตองเปนผูท่ีอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย  
11. เปนผูมีประวัติในกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ในระดับดีหรือมีประวัติอื่นๆตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 



2. คณะ / สาขาวิชา และจํานวนรับ 
 

ลําดับ
ท่ี 

หลักสูตร 4 และ 5 ป (ไมมีสอบ) 
คณะ/สาขาวิชา 

GPAX.     
ไมตํ่า 

จํานวน
รับ(คน) 

1 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (พืชไร) 
รับผูกําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00 1 

2 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (พืชสวน) 
รับผูกําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00 3 

3 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (อารักขาพืช) 
รับผูกําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00 1 

4 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (เกษตรเคมี) 
รับผูกําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00 1 

5 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (ปฐพีศาสตร) 
รับผูกําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00 1 

6 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร(สหวิทยาการ-วิทยาการสมุนไพร) 
รับผูกําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00 1 

7 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา สาขาวิชาการประมง  
รับผูกําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00 3 

8 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
รับผูกําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / ศิลป-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00 1 

9 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
รับผูกําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / ศิลป-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00 2 

10 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 
รับผูกําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / ศิลป-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00 2 

11 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
รับผูกําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / ศิลป-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00 3 

12 คณะเศรษฐศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
รับผูกําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / ศิลป-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00 2 

13 คณะเศรษฐศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
รับผูกําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00 2 

14 คณะเศรษฐศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ 
รับผูกําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร / ศิลป-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00 2 

15 คณะพัฒนาการทองเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการทองเท่ียว 
รับผูกําลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน   
พรอมบทความ 1 หนาA4 “หัวขอทําไมฉันอยากเรียนพัฒนาการทองเท่ียว”  
และแนบแฟมสะสมผลงาน 3 กิจกรรมเดน ม.4-6 (สําเนา) เทาน้ัน 

2.00 1 



ลําดับ
ท่ี 

หลักสูตร 4 และ 5 ป (ไมมีสอบ) 
คณะ/สาขาวิชา 

GPAX.     
ไมตํ่า 

จํานวน
รับ(คน) 

16 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตรบูรณาการ 
รับผูกําลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน  และแนบแฟมสะสมผลงานดานนิเทศศาสตร 
3 กิจกรรมเดน ม.4-6 (สําเนา) เทาน้ัน  

2.00 1 

17 คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  รับผูกําลังศึกษาม.6  ทุกแผนการเรียน  
และเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ มากกวา 12 น.  
มรีายวิชาภาษาตางประเทศ มีผลคะแนน GPA ไมตํ่ากวา 2.50 

2.00 2 

18 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
รับผูกําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 
พรอมบทความ 1 หนาA4 “แรงบันดาลใจและความรูในสาขาวิชา...............”  
และแนบแฟมสะสมผลงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 กิจกรรมเดน ม.4-6 
(สําเนา) เทาน้ัน 
รายวิชาเฉพาะสําหรับพิจารณา ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร-พิสิกส 

2.50 1 

19 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
รับผูกําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 
พรอมบทความ 1 หนาA4 “แรงบันดาลใจและความรูในสาขาวิชา...............”  
และแนบแฟมสะสมผลงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 กิจกรรมเดน ม.4-6 
(สําเนา) เทาน้ัน 
รายวิชาเฉพาะสําหรับพิจารณา ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร-พิสิกส-เคมี 

2.50 1 

20 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร   
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร       
รับผูกําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 
พรอมบทความ 1 หนาA4 “แรงบันดาลใจและความรูในสาขาวิชา...............”  
และแนบแฟมสะสมผลงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 กิจกรรมเดน ม.4-6 
(สําเนา) เทาน้ัน 
รายวิชาเฉพาะสําหรับพิจารณา ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร-พิสิกส-เคมี-ชีววิทยา 

2.50 1 

21 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
รับผูกําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 
พรอมบทความ 1 หนาA4 “แรงบันดาลใจและความรูในสาขาวิชา...............”  
และแนบแฟมสะสมผลงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 กิจกรรมเดน ม.4-6 
(สําเนา) เทาน้ัน 
รายวิชาเฉพาะสําหรับพิจารณา ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร-เคมี-ชีววทิยา 

2.50 1 

22 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 
รับผูกําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 
พรอมบทความ 1 หนาA4 “แรงบันดาลใจและความรูในสาขาวิชา...............”  
และแนบแฟมสะสมผลงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 กิจกรรมเดน ม.4-6 
(สําเนา) เทาน้ัน 
รายวิชาเฉพาะสําหรับพิจารณา ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร-เคมี-ชีววิทยา 

2.50 1 

23 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
รับผูกําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 
รับแผนการเรียนศิลป-คณิตศาสตร เทาน้ัน 

2.00 2 



ลําดับ
ท่ี 

หลักสูตร 4 และ 5 ป (ไมมีสอบ) 
คณะ/สาขาวิชา 

GPAX.     
ไมตํ่า 

จํานวน
รับ(คน) 

24 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี 
รับผูกําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00 1 

25 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาสถิติ 
รับผูกําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00 1 

26 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร 
รับผูกําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00 1 

27 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รับผูกําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00 1 

28 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวัสดุศาสตร 
รับผูกําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00 1 

29 คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 
รับผูกําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 

2.00 1 

30 วิทยาลัยบริหารศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร 
รับผูกําลังศึกษาม.6  ทุกแผนการเรียน    
และแนบแฟมสะสมผลงานดานเปนผูนําชุมชน 3 กิจกรรมเดน ม.4-6 (สําเนา) 
เทาน้ัน 

2.00 1 

31 วิทยาลัยบริหารศาสตร สาขาวิชาการบริหารทองถิ่น 
รับผูกําลังศึกษาม.6  ทุกแผนการเรียน    
และแนบแฟมสะสมผลงานดานเปนผูนําชุมชน 3 กิจกรรมเดน ม.4-6 (สําเนา) 
เทาน้ัน 

2.00 2 

32 วิทยาลัยบริหารศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร  
(นอกเวลา-เรียนตอนเย็น)  รับผูกําลังศึกษาม.6  ทุกแผนการเรียน  
และแนบแฟมสะสมผลงานดานเปนผูนําชุมชน 3 กิจกรรมเดน ม.4-6 (สําเนา) 
เทาน้ัน 

ไมระบ ุ 1 

33 วิทยาลัยบริหารศาสตร สาขาวิชาการบริหารทองถิ่น  
(นอกเวลา-เรียนตอนเย็น)  รับผูกําลังศึกษาม.6  ทุกแผนการเรียน    
และแนบแฟมสะสมผลงานดานเปนผูนําชุมชน 3 กิจกรรมเดน ม.4-6 (สําเนา) 
เทาน้ัน 

ไมระบ ุ 1 

34 มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร จ.ชุมพร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
รับผูกําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 
ปวช.ทางดานการเกษตรกรรม (พืชศาสตร) เทาน้ัน    

ไมระบ ุ ไมจํากัด 

35 มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร จ.ชุมพร สาขาวิชาการประมง  
รับผูกําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทานั้น 
ปวช.ทางดานการประมง , เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เทานั้น    

ไมระบ ุ ไมจํากัด 

36 มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร จ.ชุมพร สาขาวิชาการจัดการ 
รับผูกําลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน   หรือ ปวช.บริหารธุรกิจ,พาณิชยกรรม 

ไมระบ ุ ไมจํากัด 

37 มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร จ.ชุมพร สาขาวิชาพัฒนาการทองเท่ียว 
รับผูกําลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน   หรือ ปวช.ทุกแผนก 

ไมระบ ุ ไมจํากัด 

38 มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร จ.ชุมพร สาขาวิชารัฐศาสตร 
รับผูกําลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน   หรือ ปวช.ทุกแผนก 

ไมระบ ุ ไมจํากัด 

 



 
 
 

ลําดับ
ท่ี 

หลักสูตร 4 ป เทียบเขาเรียน (ไมมีสอบ) 
คณะ/สาขาวิชา 

GPAX.     
ไมตํ่า 

จํานวน
รับ(คน) 

1 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร (พืชไร) 
รับผูกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเทา ประเภทวิชาทางพืชไร เทาน้ัน 
หรือ อยูในดุลยพินิจของอาจารยประจําหลักสูตร 

2.00 1 

2 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร 
รับผูกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเทา  ประเภทวิชาทางพืชศาสตร 
สัตวศาสตร สัตวรักษ สัตวแพทย เกษตรปาไม การประมง ชางเกษตร 
เทคโนโลยีการเกษตร หรือ เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  อุตสาหกรรมเกษตร  
หมายเหต ุหากมิไดเรียนวิชาที่ไดกําหนดจะตองเรียนวิชาพื้นฐาน (เพิ่มเติม) ตามมติอาจารย
ประจําหลักสูตร  

2.00 1 

3 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร                  
(นอกเวลา : เรียนวันเสาร-อาทิตย)   รับผูกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือ 
เทียบเทา ประเภทวิชาทาง พืชศาสตร สัตวศาสตร สัตวรักษ สัตวแพทย เกษตรปาไม 
การประมง ชางเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร หรือ เทคโนโลยีสิง่แวดลอม  อุตสาหกรรม
เกษตร    
หมายเหต ุหากมิไดเรียนวิชาทีไ่ดกําหนดจะตองเรียนวิชาพื้นฐาน (เพิ่มเติม) ตามมติอาจารย
ประจําหลักสูตร 

2.00 1 

4 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม  
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน  รับผูกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเทา 
ประเภทวิชาทางเทคโนโลยีภูมิทศัน ภูมิสถาปตยกรรม สถาปตยกรรม เทานั้น   
พรอมแนบแฟมสะสมผลงาน (ตัวจริง) พรอมใบสมัคร  และ รับคืนไดวันประกาศผล
เปนตนไป 

2.00 1 

5 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี สาขาวิชาสัตวศาสตร (สัตวปก) 
รับผูกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเทา ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม 
ทางสัตว  สัตวศาสตร  สัตวรักษ  เทคนิคการเกษตร หรือ  สัตวบาล และอนุปริญญา
สัตวแพทย  ผูสมัครที่ไมไดเรียนวิชา การผลิตสัตวปก มากอน ตองลงทะเบียนเรียนวิชา 
สศ241 การผลิตสัตวปก และ นักศึกษาที่เรียนวิชา การผลิตสัตวปกมาแลว จะตองสอบ
วัดความรูพ้ืนฐานดานสัตวปกผานเกณฑ 60 % ถาไมผานตองลงทะเบียนเรียนวิชา สศ 
241 การผลิตสัตวปก ของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีเมื่อผานการคัดเลือกและเขา
มาเปนนักศึกษาแลว 
หมายเหต ุสําหรับผูสําเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางสัตวแพทยจะตองเรียนวิชาพื้นฐาน 
(เพ่ิมเติม) ตามมติอาจารยประจําหลักสตูร อยางนอย 15 หนวยกิต 

2.00 1 

6 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีสาขาวิชาสัตวศาสตร (การผลิตสุกร) 
รับผูกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเทา ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม 
ทางสัตว  สัตวศาสตร  สัตวรักษ  เทคนิคการเกษตร หรือ  สัตวบาล และอนุปริญญา
สัตวแพทย  ผูสมัครที่ไมไดเรียนวิชา การผลิตสุกรมากอน หรือไมไดรับการเทียบโอนผล
การเรียน ปรับระดับคะแนนเทียบโอนความรูและประสบการณฝกงาน  ที่ไมไดเรียน
วิชาการผลิตสุกร ภาคทฤษฎี มากอน ตองลงทะเบียนเรียนวิชา สศ 243 การผลิตสุกร 
ของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีเมื่อผานการคัดเลือกและเขามาเปนนักศึกษาแลว 
หมายเหต ุสําหรับผูสําเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางสัตวแพทยจะตองเรียนวิชาพื้นฐาน 
(เพ่ิมเติม) ตามมติอาจารยประจําหลักสตูร อยางนอย 15 หนวยกิต 

2.00 1 



ลําดับ
ท่ี 

หลักสูตร 4 ป เทียบเขาเรียน (ไมมีสอบ) 
คณะ/สาขาวิชา 

GPAX.     
ไมตํ่า 

จํานวน
รับ(คน) 

7 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีสาขาวิชาสัตวศาสตร (โคนมและโคเน้ือ) 
รับผูกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเทา ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม 
ทางสัตว  สัตวศาสตร  สัตวรักษ  เทคนิคการเกษตร หรือ  สัตวบาล และอนุปริญญา
สัตวแพทย  ผูสมัครที่ไมไดเรียนวิชา การผลิตโคนม การผลิตโคเนื้อ และวิชายาและการ
ใชยาในสัตวมากอน หรือไมไดรับการเทียบโอนผลการเรียน ปรับระดับคะแนนเทียบโอน
ความรูและประสบการณฝกงานที่ไมไดเรียนวิชาการผลิตโคนมและโคเนื้อ ภาคทฤษฎี 
มากอน ตองลงทะเบียนเรียนวิชา สศ 242 การผลิตโคนมและโคเน้ือ และวิชา สศ 
474  ยาและการใชยาในสัตว  ของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีเมื่อผานการ
คัดเลือกและเขามาเปนนักศึกษาแลว 
หมายเหต ุสําหรับผูสําเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางสัตวแพทยจะตองเรียนวิชาพื้นฐาน 
(เพ่ิมเติม) ตามมติอาจารยประจําหลักสตูร อยางนอย 15 หนวยกิต 

2.00 1 

8 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา สาขาวิชาการประมง  
รับผูกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเทา ประเภทวิชาทางการประมง  
หรือ เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  หรือ เทคโนโลยีการประมง หรือ ทางสัตวศาสตร ทั้งนี้อยูใน
ดุลยพินิจของอาจารยประจําหลักสูตร 

2.00 1 

9 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 
รับผูกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเทา ประเภทวิชาทางสาขาวิชาการ
จัดการ หรือ บริหารธุรกิจ เทานั้น 

2.00 2 

10 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
รับผูกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเทา ประเภทวิชาทางสาขาวิชา
การตลาด หรือ บริหารธุรกิจ เทานั้น 

2.00 1 

11 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
รับผูกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเทา ประเภทวิชาทางการบัญชี
เทาน้ัน 

2.00 3 

12 คณะพัฒนาการทองเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการทองเท่ียว 
รับผูกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเทา ประเภทวิชาทางอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว การจัดการธุรกิจทองเที่ยว การจัดการธุรกิจทองเที่ยวเกษตร การโรงแรม 
และบริการภาษาตางประเทศ  ธุรกิจบริการ ธุรกิจทองเท่ียวและโรงแรม  บริหารธุรกิจ 
หรือ อยูในดุลยพินิจของอาจารยประจําหลักสูตร 

2.00 3 

13 มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร จ.ชุมพร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
รับผูกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทา ประเภทวิชาทางพืชศาสตร 
เทาน้ัน หรือ อยูในดุลยพินิจของอาจารยประจําหลักสูตร 

2.00 ไมจํากัด 

14 มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร จ.ชุมพร สาขาวิชาการประมง  
รับผูกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทา ประเภทวิชาทางการประมง  
หรือ เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  หรือ เทคโนโลยีการประมง หรือ ทางสัตวศาสตร ทั้งนี้อยูใน
ดุลยพินิจของอาจารยประจําหลักสูตร 

2.00 ไมจํากัด 

15 มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร จ.ชุมพร สาขาวิชาการจัดการ 
รับผูกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทา ประเภทวิชาทางสาขาวิชา 
การจัดการ หรือ บริหารธุรกิจ เทาน้ัน 

2.00 ไมจํากัด 



ลําดับ
ท่ี 

หลักสูตร 4 ป เทียบเขาเรียน (ไมมีสอบ) 
คณะ/สาขาวิชา 

GPAX.     
ไมตํ่า 

จํานวน
รับ(คน) 

16 มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร จ.ชุมพร สาขาวิชาพัฒนาการทองเท่ียว 
รับผูกําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทา ประเภทวิชาทางอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว การจัดการธุรกิจทองเที่ยว การจัดการธุรกิจทองเที่ยวเกษตร การโรงแรม 
และบริการภาษาตางประเทศ  ธุรกิจบริการ ธุรกิจทองเท่ียวและโรงแรม  บริหารธุรกิจ 
หรือ อยูในดุลยพินิจของอาจารยประจําหลักสูตร 

2.00 ไมจํากัด 

 

3. การสมัครผานระบบอินเตอรเน็ตเทานั้น 
1. สมัครผานระบบอินเตอรเน็ต www.education.mju.ac.th เทานั้น ในวันที่ 15 มกราคม 

– 28 กุมภาพันธ 2558                                                               
2. สั่งพิมพใบสมัคร (ติดรูปถาย 1”) พรอมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ตามขอ 5 
                                                 

4. อัตราคาสนับสนุนกิจการสมาคมศิษยเกาแมโจ 
1. ผูสมัครทุกคนเมื่อยื่นใบสมัคร จะตองชําระเงินคาสนับสนุนกิจการสมาคมศิษยเกาแมโจ 

จํานวน 10,000 บาท (-หนึ่งหม่ืนบาทถวน-) โดยสมาคมศิษยเกาแมโจจะออกใบเสร็จรับเงินหลังจากไดรับ
ธนาณัต ิหรือเงินสดดังกลาวเรียบรอยแลว  

2. สําหรับศิษยเกาที่เปนผูปกครอง (นักศึกษาโควตา) หากมีจุดประสงคจะบริจาคเงิน
สนับสนุนใดๆ  สามารถติดตอโดยตรงไดท่ีสมาคมศิษยเกาแมโจ มหาวิทยาลัยแมโจ 63 ม.4 ต.หนองหาร      
อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290 เทาน้ัน โทรศัพท 053-873-953 โทรสาร 053-878-140  

3. สมาคมศิษยเกาแมโจ ขอแจงวาไมมีนโยบายมอบหมายใหผูหนึ่งผูใด รับมอบเงินบริจาค
จากผูปกครองโดยตรงไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. กรณีบุตรศิษยเกาแมโจทานใด ไมผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือก สมาคมศิษยเกาแมโจ   
จะดําเนินการสงคืนธนาณัติ หรือสั่งจายเช็คเงินสด กลับไปใหศิษยเกาท่ีเปนผูปกครอง (นักศึกษาโควตา) อีกครั้ง
ไมเกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 

 

5. เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัคร 
  ผูสมัครสั่งพิมพใบสมัคร (ติดรูปถาย 1”) ท่ีกรอกขอมูลครบถวนลงบนกระดาษขนาด A4  
และจัดเรียงเอกสารประกอบการรับสมัคร ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารท่ีเปนสําเนา (เพื่อเปน
ประโยชนตอการพิจารณา) ดังตอไปนี้ 

1. ใบสมัคร จากระบบของมหาวิทยาลัย (ติดรูปถาย 1”) 
2. สําเนา-บัตรประจําตัวประชาชน (ผูสมัคร-ผูปกครองท่ีเปนศิษยเกา) จํานวน  1  ชุด 
3. สําเนา-ทะเบียนบาน (ผูสมัคร-ผูปกครองท่ีเปนศิษยเกา)   จํานวน  1  ชุด 
4. สําเนา-บัตรสมาชิกสมาคมศิษยเกาแมโจ (ผูปกครองท่ีเปนศิษยเกา) จํานวน  1  ชุด 
5. สําเนา-ใบแสดงผลการศึกษา  ม.6 จํานวน 5 ภาคเรียน   จํานวน  1  ชุด 

สําเนา-ใบแสดงผลการศึกษา ปวส. จํานวน 3 ภาคเรียน   จํานวน  1  ชุด 
6. สําเนา-แฟมสะสมงาน/บทความ (บางสาขาวิชาตามประกาศ)  จํานวน  1  ชุด 
7. ธนาณัติคาสนับสนุนกจิการสมาคมศิษยเกาแมโจ  10,000  บาท           จํานวน  1  ชุด 

ธนาณัติสัง่จาย ปท. แมโจ ในนาม   
นายกสมาคมศิษยเกาแมโจ  
สมาคมศิษยเกาแมโจ  มหาวิทยาลัยแมโจ 
เลขท่ี 63 หมูที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม  50290  



หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังวา ผูสมัครขาดคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่ง หรือตรวจสอบพบใน
ภายหลังวาขอความที่ไดแจงไวในใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครเปนเท็จหรือปลอม ผูสมัครจะ
ถูกเพิกถอนสิทธ์ิในการรับคัดเลือก/สอบคัดเลือกครั้งนี้ แมวาผูสมัครจะไดสมัคร ชําระเงินคาสมัคร หรือไดผานการ
คัดเลือก/สอบคัดเลือกแลวก็ตาม อีกท้ังยังอาจจะถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายดวย 

 
6. จัดสงเอกสารการสมัครและหลักฐาน (ดวยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย) 

จัดสงทางไปรษณีย หรือดวยตนเอง  ไมเกินวันที่ 5 มีนาคม 2558 เทานั้น (มหาวิทยาลัยถือวันที่
ประทับตราไปรษณียากรเปนสําคัญ) โทรศัพท 053-873-953 โทรสาร 053-878-140 

จัดสงไปที่  
สมาคมศิษยเกาแมโจ (สมัครโควตาบุตรศิษยเกาแมโจ) 
มหาวิทยาลัยแมโจ  เลขที่ 63 หมูที่ 4  
ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม  50290  
 

7. ตรวจสอบความถูกตอง/สถานะการสมัคร/แกไขขอมูลการสมัคร/การรับใบสมัคร  
ผูสมัครสามารถตรวจสอบผานระบบอินเตอรเน็ตท่ี www.education.mju.ac.th เทาน้ัน 

(หลังจากสงไปรษณีย 15 วันทําการ) 
 

8. เกณฑการคัดเลือกและการตัดสิน 
  1. ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในประกาศนี้เทานั้น 
  2. ผลการเรียน  ม.6 จํานวน 5 ภาคเรียน เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

    ผลการเรียน ปวส. จํานวน 3 ภาคเรียน เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
  3. แฟมสะสมผลงาน หรือ บทความในหัวขอที่คณะ/สาขาวิชากําหนด 
  4. ผลการสอบขอเขียน/ปฏิบัติ/สัมภาษณ ตามเกณฑที่กําหนด 
  5. การตัดสินผลของคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุตรศิษยเกาแมโจฯ ถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 

9. ประกาศผลการคัดเลือก 
ผูสมัครสามารถตรวจสอบประกาศผลการคัดเลือก/สอบคัดเลือก ผานระบบอินเตอรเน็ตที่ 

www.education.mju.ac.th เทานั้น ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 
 

10. การชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา (ทั้งหมด)  
1. ผูผานการคัดเลือก สามารถพิมพใบชํ าระเงิน Pay-in ผ านระบบอินเตอร เ น็ตที่ 

www.education.mju.ac.th เทาน้ัน   เพื่อนําไปชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมดไมเกินคนละ 
20,000 บาท รายละเอียดอยูในใบชําระเงินดังกลาว ผาน บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย หรือ บ.เคานเตอร
เซอรวิส จํากัด (7-Eleven) ไดทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันท่ี 16-31 มีนาคม 2558 

2.  ผูผานการคัดเลือก สามารถตรวจสอบสถานะรับชําระเงินดังกลาว ไดในวันถัดไปเวลา
10.00 น.เปนตนไป (ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ) ผานระบบอินเตอรเน็ตที่ www.education.mju.ac.th 
เทานั้น 

         

11. อัตราคาบํารุงการศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558                   
  ต รว จสอบร ายละ เ อียด เ กี่ ย ว กับค า ธ ร รม เ นี ยมการศึ กษ าตลอดหลั กสู ต ร ได ที่  
www.education.mju.ac.th 
 
 



12. ทุนการศึกษา 
  ตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา หรือทุนการศึกษาประเภทตางๆ ไดที่  

- งานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา www.stdloan.mju.ac.th 
- งานแนะแนว (ทุนประเภทอ่ืนๆ)  http://guide.guidance.mju.ac.th 

 

13. การสละสิทธิ์ หรือ ยืนยันสิทธิ์ (เฉพาะหลักสูตร 4 และ 5 ป) 
1. ผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือกจะตองสละสิทธิ์ (เพื่อไปAdmissions2558) หรือ ยืนยัน

สิทธิ์เพื่อเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยแมโจ (อีกครั้ง) ผานระบบ Clearing-House ที่ www.cuas.or.th  ในวันที่ 
28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 

2. รับรหัสผานไดท่ี www.education.mju.ac.th วันที่ 1 เมษายน 2558 เปนตนไป 
 

14. การตัดสิทธิ์ และไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกประเภท 
1. ผูผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษากอนวันท่ี 10 สิงหาคม 2558 ใหถือวาถูกตัดสิทธิ ์
2. ผูผานการคัดเลือกไมชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด ในวันท่ี 16-31 มีนาคม 

2558 ถือวาสละสิทธิ์ 
3. ผูผานการคัดเลือกไมรายงานตัว (ผานระบบอินเตอรเน็ต) ในวันที่ 16-30 มิถุนายน 

2558 ถือวาสละสิทธิ์ 
4. ผูผานการคัดเลือกไมมารายงานตัว (ดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) ในวันที่  29-30 กรกฎาคม 

2558 ถือวาสละสิทธิ์ 
 

15. การจัดสงกําหนดการ และการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม 
มหาวิทยาลัยแมโจ จัดสงกําหนดการ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม และ คูมือเตรียมความ

พรอมกอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม ในวันท่ี 16-31 พฤษภาคม 2558 
 

16. การรายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม (ผานระบบinternet) 
นักศึกษาใหมทุกคนตองรายงานตัว (ผานระบบinternet) เพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม          

ท่ี www.education.mju.ac.th  สั่งพิมพเอกสารรายงานตัวทั้งหมดไว มีท้ังหมด 12 รายการ (ยังไมตองจัดสง
เอกสารทางไปรษณียใดๆ ไปมหาวิทยาลัยแมโจ) ในวันท่ี 16-30 มิถุนายน 2558 

 
17. การรายงานตัวเขาหอพักมหาวิทยาลัย (ในเครือขายของมหาวิทยาลัยแมโจ) 

นักศึกษาใหมทุกคน (เฉพาะหลักสูตร 4 ป เทียบเขาเรียน) ตองรายงานตัวเพื่อเขาหอพัก
มหาวิทยาลัยในเครือขายของมหาวิทยาลัยแมโจ ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศนนักศึกษา COWBOY MALL ในวันที่ 
28 กรกฎาคม 2558 

 
18. การรายงานตัวเขาหอพักมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาใหมทุกคนตองรายงานตัวเพื่อเขาหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแมโจ (นําเอกสารที่
สั่งพิมพจากวันท่ี 16-30 มิ.ย.58 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 1-3 ตอเจาหนาที่)  ณ จุดบริการบริเวณหนาโรง
อาหาร(อาคารเทิดกสิกร) ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558 

**นักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ศึกษากําหนดการรายงานตัวเขาหอพักไดจาก 
 www.chumphon.mju.ac.th** 

 



19. การมอบตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม (ดวยตนเองอีกครั้งหน่ึง) 
1. นักศึกษาใหมทุกคนตองเขามอบตัวดวยตนเองอีกครั้งหน่ึง (นําเอกสารท่ีสั่งพิมพจากวันที่  

16-30 มิ.ย.58 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 4-12 ตอเจาหนาท่ี)  ณ ศูนยกีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9  ในวันที่ 
29-30 กรกฎาคม 2558  

2. นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคาทําบัตรนักศึกษา (บัตรA.T.M.) เปนเงินสด 150 บาท  
ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2558  

3. นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา 2558  เปนเงินสดไมเกินคนละ 2,000 บาท ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2558  

**นักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ศึกษากําหนดการการมอบตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษาใหม (ดวยตนเองอีกคร้ังหนึ่ง) ไดจาก www.chumphon.mju.ac.th** 
 
20. การตรวจรางกาย 

นักศึกษาใหมทุกคนตองตรวจรางกาย และชําระเงินคาตรวจรางกาย 150 บาท กอนเขารวม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558  ณ ลานอนันต ปญญาวีร อาคารอํานวย   
ยศสุข (รายละเอียดคณะ/สาขาวิชา อยูในคูมือเตรียมความพรอมกอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ใหม) ในวันท่ี 29-30 กรกฎาคม 2558 

**นักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ศึกษากําหนดการการตรวจรางกายไดจาก 
 www.chumphon.mju.ac.th** 

 
 
 
 

21. การเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558 
นักศึกษาใหมทุกคน ตองรวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 

2558 ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ในวันท่ี 1-10 สิงหาคม 2558 
 

ประกาศ  ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558            

        
                                                         (รองศาสตราจารยดร.เทพ  พงษพานิช) 
                     นายกสมาคมศิษยเกาแมโจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการรับสมัคร โครงการพิเศษ : โควตาบุตรศิษยเกามหาวิทยาลัยแมโจ (สมัครผานสมาคมศิษยเกาแมโจ)  
เพื่อเขามหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม และ มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร จังหวัดชุมพร 

วัน เดือน ป กิจกรรม 
วันที่ 15 มกราคม – 28 
กุมภาพันธ 2558 

นักเรียนดําเนินการสมัครทาง Internet ที่  www.education.mju.ac.th   
จัดสงใบสมัครพรอมแนบเอกสารประกอบการสมัคร (รายละเอียดตามประกาศ)   
สงทางปณ. หรือ สงดวยตนเอง  
(แนบสําเนาบัตรสมาชิกสมาคมศิษยเกาแมโจของบิดา หรือมารดาที่เปนผูปกครองดวย  
พรอมแนบธนาณัติคาสนับสนุนกิจการสมาคมศิษยเกาแมโจ 10,000 บาท) 

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

ณ สมาคมศิษยเกาแมโจ  มหาวิทยาลัยแมโจ 63 ม.4 ต.หนองหาร  
อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290 โทรศัพท 053-873-953 โทรสาร 053-878-140 

วันที่ 16 มีนาคม 2558 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก / สอบคัดเลือก www.education.mju.ac.th 
วันที่ 16-31 มีนาคม 2558 ผูผานการคัดเลือก / สอบคัดเลือก เขาระบบ www.education.mju.ac.th พิมพเอกสาร Pay-in 

ไปชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด (ไมมีผอนผัน) ไมเกินทานละ 20,000 บาท ผาน 
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย หรือ บ.เคานเตอรเซอรวิส จํากัด (7 Eleven) ไดทุกสาขาทั่วประเทศ  

วันที่ 28 เมษายน –  
1 พฤษภาคม 2558 

(เฉพาะหลักสูตร 4 และ 5 ป) การสละสิทธ์ิ (เพ่ือไปAdmissions2558) หรือ ยืนยันสิทธ์ิเพื่อ
เขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยแมโจ (อีกครั้ง) ผานระบบ Clearing-House ที่ www.cuas.or.th   
*รับรหัสผานไดที่ www.education.mju.ac.th วันที ่1 เมษายน 2558 เปนตนไป* 

วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยแมโจ จัดสงกําหนดการ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม และ คูมือเตรียมความ
พรอมกอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558  ไปยังที่อยูที่
นักเรียนกรอกไวใหตอนสมัคร 

วันที่ 16-30 มิถุนายน 2558 นักศึกษาใหมทุกคน รายงานตัว (ผานระบบinternet ) เพ่ือขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม  
ท่ี www.education.mju.ac.th สั่งพิมพเอกสารรายงานตัวท้ังหมดไว มีทั้งหมด 12 รายการ  
(ไมตองจัดสงเอกสารทาง ปณ.ใดๆ สงไปมหาวิทยาลัยแมโจ และยังไมตองเดินทางไปม.แมโจ) 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 (เฉพาะหลักสูตร 4 ปเทียบเขาเรียน) นักศึกษาใหมทุกคน ตองรายงานตัวเพื่อเขาหอพัก
มหาวิทยาลัยในเครือขายของมหาวิทยาลัยแมโจ ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศนนักศึกษา COWBOY 
MALL ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558 
 

นักศึกษาใหมทุกคน รายงานตัวเพื่อเขาหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแมโจ  
(นําเอกสารที่สั่งพมิพจากวันที่ 16-30 มิ.ย.58 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 1-3 ตอเจาหนาที่) 
ณ จุดบริการบริเวณหนาโรงอาหาร(อาคารเทิดกสิกร) 

วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2558 
 

นักศึกษาใหมทุกคน เขามอบตัวดวยตนเองอีกครั้งหน่ึง (นําเอกสารท่ีสั่งพิมพจากวันที่ 16-30 
มิ.ย.58 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 4-12 ตอเจาหนาที่) ณ ศูนยกีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9  
และตรวจรางกาย ณ ลานอนันต ปญญาวีร อาคารอํานวย ยศสุข 

วันที่ 1-10 สิงหาคม 2558 นักศึกษาใหมทุกคน ตองรวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558  
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 

 
 


