
 
ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ 

เร่ือง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา (ระบบรับตรง) 
เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป โครงการความรวมมือดานการศึกษากบัตางประเทศ 

หลักสูตร Educational Cooperation Program ณ มหาวิทยาลัยแมโจ 1 ป และ Vanung University 3 ป 
หรือ Guangxi University of Foreign Languages 3 ป ประจําปการศึกษา 2558 

(เพิ่มเติม) 
............................................. 

 
 

ดวยสถานบริการฝกอบรมและใหคําปรึกษาดานการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยแมโจ รวมกับ 
รวมกับ Vanung University ประเทศไตหวัน และ Guangxi University of Foreign Languages ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน  จะเปดรับสมัครนักเรียนที่สําเร็จหรือกําลังจะสําเร็จการศึกษา         
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ระบบรับตรง) เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว 
หลักสูตรEducational Cooperation Program หลักสูตร 4 ป ในปการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) จํานวน    
50 คน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

   

1. วัตถุประสงค 
เพื่อเปดโอกาสพิ เศษแกนักเรียนที่ เรียนดีในสวนภูมิภาคใหสามารถเขาศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแมโจ (มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําทางการเกษตร) 
และ Vanung University ประเทศไตหวัน หรือ Guangxi University of Foreign Languages ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน   
 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครคัดเลือก/สอบคัดเลือก 
1.  เปนผูสําเร็จ หรือ กําลังศึกษา และคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา     

ปที่ 6 หรือเทียบเทา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละสาขาวิชา ประจําปการศึกษา 2558 และจะตอง
สําเร็จการศึกษา กอนวันที่ 10 สิงหาคม 2558 

2.  มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชาไมต่ํากวา 2.50 ตามท่ีสาขาวิชากําหนด 
3. เปนผูยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
4.  เปนผูมีความประพฤติดี มีคุณธรรม  เรียนดี  แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัย

วาจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด 
5. ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอ่ืนๆ 

ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด 
6. ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 
7. ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือ เปนโรค         

ท่ีสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 



8. มีผูปกครอง หรือ ผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียมการศึกษา คาบํารุง
การศึกษา และคาใชจายตางๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาไดตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย 

9. ตองเปนผูท่ีอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย  
10. เปนผูมีประวัติในกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ในระดับดีหรือมีประวัติอ่ืนๆตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 
 

3. คณะ / สาขาวิชา และจํานวนรับ 
 

ลําดับ
ท่ี 

คณะ/สาขาวิชา 
 

GPAX.     
ไมตํ่ากวา 

การสอบ จํานวนรับ 
(คน) ม ี ไมม ี

1 คณะพัฒนาการทองเท่ียว สาขาวิชาพัฒนาการทองเท่ียว (ECP.)  
Educational Cooperation Program 
(เรียนมหาวิทยาลัยแมโจ 1 ป และ Vanung University 3 ป หรือ 
Guangxi University of Foreign Languages 3 ป) 
รับผูกําลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน   
พรอมบทความ 1 หนาA4 “หัวขอทําไมฉันอยากเรียนพัฒนาการทองเที่ยว”  
และแนบแฟมสะสมผลงาน 3 กิจกรรมเดน ม.4-6 (สําเนา)เทาน้ัน  
(สอบวันท่ี 15 พฤษภาคม 2558) คาธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจาย)  
ภาคการศึกษาละ 1,075 USD (35,500 บาท) 

2.50   50 

 

4. การสมัครผานระบบอินเตอรเน็ตเทานั้น 
สมัครผานระบบอินเตอรเน็ต www.education.mju.ac.th เทานั้น ในวันที่ 25 มีนาคม – 

30 เมษายน 2588 
 
 

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

6. จัดสงเอกสารการสมัครและหลักฐาน (ดวยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย) 
จัดสงทางไปรษณีย หรือดวยตนเอง  ไดในระหวางวันท่ี 25 มีนาคม - 3 พฤษภาคม 2558 

เทานั้น (มหาวิทยาลัยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเปนสําคัญ)  
จัดสงไปที่  

กลุมภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผลและรับเขา 
โทรศัพท 053-875-375 โทรสาร 053-875-376  
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ    
เลขท่ี 63 หมูที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม  50290  

 

7. เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัคร 
  ผูสมัครสั่งพิมพใบสมัคร (ติดรูปถาย 1”) ท่ีกรอกขอมูลครบถวนลงบนกระดาษขนาด A4  
โดยจัดเรียงเอกสารประกอบการรับสมัคร ขอ 1-8  และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารขอ 2-4 
(เพื่อเปนประโยชนตอการพิจารณา) ดังตอไปน้ี 

1. ใบสมัคร จากระบบของมหาวิทยาลัย (ติดรูปถาย 1”)   จํานวน 1 ชุด 
2. สําเนา-ใบชําระเงินคาสมัคร 300 บาท     จํานวน 1 ชุด 



3. สําเนา-บัตรประจําตัวประชาชน     จํานวน 1 ชุด 
4. สําเนา-ใบแสดงผลการศึกษา 5 ภาคเรียน GPAX เปนไปตามเกณฑ จํานวน 1 ชุด 
5. สําเนา-แฟมสะสมผลงาน กิจกรรมดานที่เก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีสมัคร  จํานวน 1 ชุด 

3 กิจกรรม (เฉพาะกิจกรรมชวง ม.4-6) ยื่นพรอมใบสมัคร    
6. บทความ 1 หนา A4 (หัวขอ:ตามท่ีคณะกําหนด)   จํานวน 1 ชุด 
หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังวา ผูสมัครขาดคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่ง หรือตรวจสอบพบใน

ภายหลังวาขอความที่ไดแจงไวในใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครเปนเท็จหรือปลอม ผูสมัครจะ
ถูกเพิกถอนสิทธ์ิในการรับคัดเลือก/สอบคัดเลือกครั้งนี้ แมวาผูสมัครจะไดสมัคร ชําระเงินคาสมัคร หรือไดผานการ
คัดเลือก/สอบคัดเลือกแลวก็ตาม อีกท้ังยังอาจจะถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายดวย 

 

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

(หลังจากสงไปรษณีย 15 วันทําการ) 
 

9. เกณฑการคัดเลือกและการตัดสิน 
  1. ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในประกาศนี้เทานั้น 
  2. ผลการเรียน 5 ภาคเรียน เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
  3. เนนการกระจายโอกาสใหกับนักเรียนทุกจังหวัดของประเทศ 
  4. แฟมสะสมผลงาน หรือ บทความในหัวขอที่คณะ/สาขาวิชากําหนด 
  5. ผลการสอบสัมภาษณ ตามเกณฑท่ีกําหนด 
  6. การตัดสินผลของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก/สอบคัดเลือกถือเปนที่สิ้นสุด 
 

10. ประกาศเลขที่น่ังสอบ/รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน   
ผูสมัครสามารถตรวจสอบเลขท่ีนั่งสอบ / ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน  ผานระบบ

อินเตอรเน็ตท่ี www.education.mju.ac.th เทานั้น ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 
 

11. วัน เวลา และสถานที่สอบ  
 สอบในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และขอใหผูสมัครแสดงตัวดวยบัตรประจําตัวประชาชน 

(ตัวจริง) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

ที ่                                      คณะ/สาขาวิชา ขอเขียน  ปฏิบัติ สัมภาษณ 

1 คณะพัฒนาการทองเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการทองเท่ียว (ECP)  

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 สถานที่สอบสัมภาษณ ณ ชั้น 2 คณะพัฒนาการทองเท่ียว 

เวลา 8.30-9.00 น. :  

ผูสมัคร และผูปกครองรับฟงคําชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตรท้ังหมด 

เวลา 9.00 น. เปนตนไป :  

สอบสัมภาษณ (บางกรณีสามารถสัมภาษณพรอมผูปกครอง) 

     

    - 

     

    - 

     
     

 
12. ประกาศผลการคัดเลือก/สอบคัดเลือก 

ผูสมัครสามารถตรวจสอบประกาศผลการคัดเลือก/สอบคัดเลือก ผานระบบอินเตอรเน็ตที่ 
www.education.mju.ac.th เทานั้น ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 

 
 



13. การชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา (ทั้งหมด)  
1. ผูผานการสอบคัดเลือกโอนเงินสด 37,000 บาท เพื่อไปชําระคาธรรมเนียมการศึกษา

ลวงหนาเขาบัญชี สถานบริการฝกอบรมและใหคําปรึกษาดานการทองเที่ยว เลขทีบั่ญชี 678-006111-2 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (สาขามหาวิทยาลัยแมโจ) ในวันที ่20-31 พฤษภาคม 2558 เทานั้น 

2.  ผูผานการสอบคัดเลือกสามารถตรวจสอบสถานะรับชําระเงินดังกลาว ไดในวันที่ 5 
พฤษภาคม 2558 เป นต น ไป  ผ าน ระบบ อิน เตอร เ น็ ตที่ เ วป ไซด คณะพัฒนาการท อง เที่ ย ว 
www.tourism.mju.ac.th เทานั้น (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการสงเอกสารของทานทางไปรษณีย หรือทางโทรสาร) 

 

14. 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 
 

15. การตัดสิทธิ์ และไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกประเภท 
1. ผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือก แตไมสําเร็จการศึกษากอนวันที่ 10 สิงหาคม 2558  

ใหถือวาถูกตัดสิทธิ ์
2. ผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือกไมชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด ในวันที่    

20-31 พฤษภาคม 2558 ถือวาสละสิทธิ์ 
3. ผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือกไมมีสิทธิ์สมัครผานระบบกลาง Admissions 2558 
4. ผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือกไมรายงานตัว (ผานระบบอินเตอรเน็ต) ในวันที่ 16-30         

มิถุนายน 2558 ถือวาสละสิทธิ ์
5. ผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือกไมมารายงานตัว (ดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) ในวันท่ี 29 

กรกฎาคม 2558 ถือวาสละสิทธิ์ 
 

16. การจัดสงกําหนดการ และการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม 
มหาวิทยาลัยแมโจ จัดสงกําหนดการ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม และคูมือเตรียมความ

พรอมกอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม ในวันท่ี 1-15 มิถุนายน 2558 
 

17. การรายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม (ผานระบบinternet) 
นักศึกษาใหมทุกคนตองรายงานตัว (ผานระบบinternet) เพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม          

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

 

18. การรายงานตัวเขาหอพักเอกชนในเครือขายที่มหาวิทยาลัยแมโจ 
นักศึกษาใหมทุกคนตองรายงานตัวเพื่อเขาหอพักนักศึกษาเอกชนในเครือขายท่ีมหาวิทยาลัย

แมโจกําหนดเทาน้ัน ทั้งนี้กําหนดการทางสถานบริการฝกอบรมและใหคําปรึกษาดานการทองเท่ียว จะแจงให
ทราบตอไป 

 

19. การมอบตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม (ดวยตนเองอีกครั้งหน่ึง) 
1. นักศึกษาใหมทุกคนตองนําสงเอกสารรายงานตัว ที่สั่งพิมพจากระบบอินเตอรเน็ตในวันที่  

16-30 มิถุนายน 2558 ยื่นเอกสารหมายเลขท่ี 4-12 ตอเจาหนาที่ ณ สถานบริการฝกอบรมและให
คําปรึกษาดานการทองเที่ยว 



2. นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคาพระพุทธสายพิรุณ / ซีดีเพลงม.แมโจ / คาวารสาร  
แมโจปริทัศน / คาอาหาร 7 วัน และคาอบรมจริยธรรมฯ ประจําปการศึกษา 2558  เปนเงินสดคนละ 
1,500 บาท ในวันท่ี 16-30 มิถุนายน 2558 

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

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

 

20. การตรวจรางกาย 
นักศึกษาใหมทุกคนตองตรวจรางกาย และชําระเงินคาตรวจรางกาย เปนเงินสด 150 บาท 

กอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558  ณ ลานอนันต ปญญาวีร  
อาคารอํานวย   ยศสุข (รายละเอียดคณะ/สาขาวิชา อยูในคูมือเตรียมความพรอมกอนเขารวมกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาใหม) ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2558 

 
21. การเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558 

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

 

อนึ่ง สถานบริการฝกอบรมและใหคําปรึกษาดานการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยแมโจ                 
ขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกผูสมัครตามเงื่อนไขของสถานบริการฝกอบรมและใหคําปรึกษาดานการทองเที่ยว 
มหาวิทยาลัยแมโจกําหนดไวเทานั้น  และขอยกเลิกผูไดรับการคัดเลือกที่ไมมีคุณสมบัติตรงตามที่สถานบริการ
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาดานการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยแมโจกําหนด ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาสมัคร 
คาธรรมเนียมการศึกษาลวงหนา และคาธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภทไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
 

ประกาศ  ณ วันที่  25  มกราคม พ.ศ. 2558        

                                                      
                                                         (รองศาสตราจารยเพ็ญรัตน หงษวิทยากร) 
               รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการรับสมัคร ระบบรบัตรง (มหาวิทยาลัยแมโจดําเนินการเอง) แบบคัดเลือก-ไมมีการสอบ  
เพื่อเขามหาวิทยาลัยแมโจ  (หลักสูตร 4 ป) 

ประกาศ 152/2558 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 
วัน เดือน ป กิจกรรม 

วันที่ 25 มีนาคม –  
30 เมษายน 2558 

นักเรียนดําเนินการสมัครทาง Internet ที่  www.education.mju.ac.th  
ชําระเงินคาสมัคร 300 บาท ผาน บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย หรือ บ.เคานเตอรเซอรวิส จํากัด 
(7 Eleven) ไดทุกสาขาท่ัวประเทศ  

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

จัดสงใบสมัครพรอมแนบเอกสารประกอบการสมัคร (รายละเอียดตามประกาศ)   
สงทางปณ. หรือ สงดวยตนเอง   
ณ กลุมภารกิจทะเบียน ประมวลผล และรับเขา  สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ   
มหาวิทยาลัยแมโจ  63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290 
โทรศัพท 053-875-375 โทรสาร 053-875-376 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ประกาศเลขที่น่ังสอบ / ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน  www.education.mju.ac.th   
**เฉพาะคณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเศรษฐศาสตร (สาขาวิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ)  
และ คณะพัฒนาการทองเที่ยว (หลักสูตร ECP)** 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ดําเนินการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ ตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
www.education.mju.ac.th  **เฉพาะคณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเศรษฐศาสตร 
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ) และ คณะพัฒนาการทองเที่ยว (หลักสูตร ECP)** 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก www.education.mju.ac.th 
วันที่ 20-31 พฤษภาคม 2558 ผูผานการสอบคัดเลือก โอนเงินสด 37,000 บาท เพื่อเขาบัญช ีสถานบริการฝกอบรมและให

คําปรึกษาดานการทองเที่ยว เลขทีบ่ัญชี 678-006111-2 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด  
(สาขามหาวิทยาลัยแมโจ) 

วันที่ 1-16 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยแมโจ จัดสงกําหนดการ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม และ คูมือเตรียมความ
พรอมกอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม  
ประจําปการศึกษา 2558  ไปยังท่ีอยูท่ีนักเรียนกรอกไวใหตอนสมัคร 

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 27-28 กรกฎาคม 2558 นักศึกษาใหมทุกคน รายงานตัวเพื่อเขาหอพักนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยแมโจ  
(นําเอกสารที่สั่งพมิพจากวันที่ 16-30 มิ.ย.58 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 1-3 ตอเจาหนาที่) 
ณ จุดบริการบริเวณหนาโรงอาหาร(อาคารเทิดกสิกร) 

วันที่ 29 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 

 


