ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา (ระบบรับตรง)
เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป โครงการความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศ
หลักสูตร Educational Cooperation Program ณ มหาวิทยาลัยแมโจ 1 ป และ Vanung University 3 ป
หรือ Guangxi University of Foreign Languages 3 ป ประจําปการศึกษา 2558
(เพิ่มเติม)
.............................................
ดวยสถานบริการฝกอบรมและใหคํา ปรึกษาดานการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยแมโจ รวมกับ
รวมกับ Vanung University ประเทศไตหวัน และ Guangxi University of Foreign Languages ประเทศ
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนจี น จะเป ด รั บ สมั ครนั กเรีย นที่ สํ า เร็ จ หรื อกํา ลั ง จะสํ า เร็จ การศึก ษา
ชั้น มัธ ยมศึ กษาป ที่ 6 (ระบบรั บตรง) เพื่ อเข า ศึกษาตอ ระดั บปริญ ญาตรี สาขาวิ ช าพั ฒ นาการท องเที่ ย ว
หลักสูตรEducational Cooperation Program หลักสูตร 4 ป ในปการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) จํานวน
50 คน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. วัตถุประสงค
เพื่ อ เป ด โอกาสพิ เ ศษแก นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นดี ใ นส ว นภู มิ ภ าคให ส ามารถเข า ศึ ก ษาต อ ใน
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแมโจ (มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําทางการเกษตร)
และ Vanung University ประเทศไตหวัน หรือ Guangxi University of Foreign Languages ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
2. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครคัดเลือก/สอบคัดเลือก
1. เปนผูสํา เร็จ หรือ กํา ลังศึกษา และคาดวา จะสํา เร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 หรือเทียบเทา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละสาขาวิชา ประจําปการศึกษา 2558 และจะตอง
สําเร็จการศึกษา กอนวันที่ 10 สิงหาคม 2558
2. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชาไมต่ํากวา 2.50 ตามที่สาขาวิชากําหนด
3. เปนผูยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข
4. เปนผูมีความประพฤติดี มีคุณธรรม เรียนดี แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัย
วาจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด
5. ไม มี ชื่อในทะเบี ย นเปน นิ สิ ต หรือนั กศึกษาของมหาวิ ท ยาลัย หรือสถาบัน ชั้ น สูง อื่ น ๆ
ยกเวนมหาวิทยาลัยเปด
6. ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
7. ไม เ ป น โรคติ ด ต อ อย า งร า ยแรง โรคจิ ต ฟ น เฟ อ น โรคที่ สั ง คมรั ง เกี ย จ หรื อ เป น โรค
ที่สําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา

8. มี ผู ป กครอง หรื อ ผู อุ ป การะรั บ รองว า จะอุ ด หนุ น ค า ธรรมเนี ย มการศึก ษา คา บํ า รุ ง
การศึกษา และคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาไดตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
9. ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
10. เปนผูมีประวัติในกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ในระดับดีหรือมีประวัติอื่นๆตามที่มหาวิทยาลั ย
กําหนด
3. คณะ / สาขาวิชา และจํานวนรับ
ลําดับ
คณะ/สาขาวิชา
ที่
1 คณะพัฒนาการทองเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว (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)เทานั้น
(สอบวันที่ 15 พฤษภาคม 2558) คาธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจาย)
ภาคการศึกษาละ 1,075 USD (35,500 บาท)

GPAX.
ไมต่ํากวา
2.50

การสอบ
มี ไมมี


จํานวนรับ
(คน)
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 หรื อดวยตนเอง ไดในระหวา งวั นที่ 25 มีนาคม - 3 พฤษภาคม 2558
เทานั้น (มหาวิทยาลัยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเปนสําคัญ)
จัดสงไปที่
กลุมภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผลและรับเขา
โทรศัพท 053-875-375 โทรสาร 053-875-376
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ
เลขที่ 63 หมูที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290
7. เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัคร
ผูสมัครสั่งพิมพใบสมัคร (ติดรูปถาย 1”) ที่ กรอกขอมูลครบถวนลงบนกระดาษขนาด A4
โดยจัดเรียงเอกสารประกอบการรับสมัคร ขอ 1-8 และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารขอ 2-4
(เพื่อเปนประโยชนตอการพิจารณา) ดังตอไปนี้
1. ใบสมัคร จากระบบของมหาวิทยาลัย (ติดรูปถาย 1”)
จํานวน 1 ชุด
2. สําเนา-ใบชําระเงินคาสมัคร 300 บาท
จํานวน 1 ชุด

3. สําเนา-บัตรประจําตัวประชาชน
4. สําเนา-ใบแสดงผลการศึกษา 5 ภาคเรียน GPAX เปนไปตามเกณฑ
5. สําเนา-แฟมสะสมผลงาน กิจกรรมดานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่สมัคร
3 กิจกรรม (เฉพาะกิจกรรมชวง ม.4-6) ยื่นพรอมใบสมัคร
6. บทความ 1 หนา A4 (หัวขอ:ตามที่คณะกําหนด)

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด

หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังวา ผูสมัครขาดคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่ง หรือตรวจสอบพบใน
ภายหลังวาขอความที่ไดแจงไวในใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครเปนเท็จหรือปลอม ผูสมัครจะ
ถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือก/สอบคัดเลือกครั้งนี้ แมวาผูสมัครจะไดสมัคร ชําระเงินคาสมัคร หรือไดผานการ
คัดเลือก/สอบคัดเลือกแลวก็ตาม อีกทั้งยังอาจจะถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายดวย

8. ตรวจสอบความถูกตอง/สถานะการสมัคร/แกไขขอมูลการสมัคร/การรับใบสมัคร และการชําระเงิน
ผูสมัครสามารถตรวจสอบผานระบบอินเตอรเน็ตที่ www.education.mju.ac.th เทานั้น
(หลังจากสงไปรษณีย 15 วันทําการ)
9. เกณฑการคัดเลือกและการตัดสิน
1. ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในประกาศนี้เทานั้น
2. ผลการเรียน 5 ภาคเรียน เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
3. เนนการกระจายโอกาสใหกับนักเรียนทุกจังหวัดของประเทศ
4. แฟมสะสมผลงาน หรือ บทความในหัวขอที่คณะ/สาขาวิชากําหนด
5. ผลการสอบสัมภาษณ ตามเกณฑที่กําหนด
6. การตัดสินผลของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก/สอบคัดเลือกถือเปนที่สิ้นสุด
10. ประกาศเลขที่นั่งสอบ/รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน
ผูสมัครสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ / ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน ผานระบบ
อินเตอรเน็ตที่ www.education.mju.ac.th เทานั้น ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
11. วัน เวลา และสถานที่สอบ
สอบในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และขอใหผูสมัครแสดงตัวดวยบัตรประจําตัวประชาชน
(ตัวจริง) ดังรายละเอียดตอไปนี้
ที่
คณะ/สาขาวิชา
1 คณะพัฒนาการทองเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว (ECP)
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 สถานที่สอบสัมภาษณ ณ ชั้น 2 คณะพัฒนาการทองเที่ยว
เวลา 8.30-9.00 น. :
ผูสมัคร และผูปกครองรับฟงคําชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตรทั้งหมด
เวลา 9.00 น. เปนตนไป :
สอบสัมภาษณ (บางกรณีสามารถสัมภาษณพรอมผูปกครอง)

ขอเขียน

ปฏิบัติ

สัมภาษณ

-

-



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) ในวันที่ 20-31 พฤษภาคม 2558 เทานั้น
2. ผู ผา นการสอบคัด เลื อกสามารถตรวจสอบสถานะรั บชํ า ระเงินดังกลา ว ได ในวั นที่ 5
พฤษภาคม 25 58 เป นต น ไป ผ า นระบบอิ น เ ตอร เ น็ ต ที่ เ วปไซด ค ณะพั ฒ นาการท องเที่ ย ว
www.tourism.mju.ac.th เทานั้น (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการสงเอกสารของทานทางไปรษณีย หรือทางโทรสาร)
14. อัตราคาบํารุงการศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558
ตรว จ สอบร าย ล ะเ อี ย ดเ กี่ ย ว กั บค าธ ร ร มเ นี ย มก าร ศึ ก ษ า ตล อดหลั ก สู ต ร ได ที่
www.education.mju.ac.th
15. การตัดสิทธิ์ และไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกประเภท
1. ผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือก แตไมสําเร็จการศึกษากอนวันที่ 10 สิงหาคม 2558
ใหถือวาถูกตัดสิทธิ์
2. ผู ผ านการคัดเลื อก/สอบคัด เลื อกไมชํา ระเงินคา ธรรมเนี ย มการศึกษาทั้ง หมด ในวั นที่
20-31 พฤษภาคม 2558 ถือวาสละสิทธิ์
3. ผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือกไมมีสิทธิ์สมัครผานระบบกลาง Admissions 2558
4. ผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือกไมรายงานตัว (ผานระบบอินเตอรเน็ต) ในวันที่ 16-30
มิถุนายน 2558 ถือวาสละสิทธิ์
5. ผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือกไมมารายงานตัว (ดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) ในวันที่ 29
กรกฎาคม 2558 ถือวาสละสิทธิ์
16. การจัดสงกําหนดการ และการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม
มหาวิทยาลัยแมโจ จัดสงกําหนดการ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม และคูมือเตรียมความ
พรอมกอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม ในวันที่ 1-15 มิถุนายน 2558
17. การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม (ผานระบบinternet)
นักศึกษาใหมทุกคนตองรายงานตัว (ผานระบบinternet) เพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม
ที่ www.education.mju.ac.th สั่งพิมพเอกสารรายงานตัวทั้งหมดไว มีทั้งหมด 12 รายการ (ยังไมตองจัดสง
เอกสารทางไปรษณียใดๆ ไปมหาวิทยาลัยแมโจ) ในวันที่ 16-30 มิถุนายน 2558
18. การรายงานตัวเขาหอพักเอกชนในเครือขายที่มหาวิทยาลัยแมโจ
นักศึกษาใหมทุกคนตองรายงานตัวเพื่อเขาหอพักนักศึกษาเอกชนในเครือขายที่มหาวิทยาลัย
แมโจกําหนดเทานั้น ทั้งนี้กําหนดการทางสถานบริการฝกอบรมและใหคําปรึกษาดานการทองเที่ยว จะแจงให
ทราบตอไป
19. การมอบตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม (ดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง)
1. นักศึกษาใหมทุกคนตองนําสงเอกสารรายงานตัว ที่สั่งพิมพจากระบบอินเตอรเน็ตในวันที่
16-30 มิ ถุ นายน 2558 ยื่ น เอกสารหมายเลขที่ 4-12 ตอ เจ า หน า ที่ ณ สถานบริ การฝ กอบรมและให
คําปรึกษาดานการทองเที่ยว

2. นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคาพระพุทธสายพิรุณ / ซีดีเพลงม.แมโจ / คาวารสาร
แมโจปริทัศน / คาอาหาร 7 วัน และคาอบรมจริยธรรมฯ ประจําปการศึกษา 2558 เปนเงินสดคนละ
1,500 บาท ในวันที่ 16-30 มิถุนายน 2558
3. นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคาทําบัตรนักศึกษา (บัตรA.T.M.) เปนเงินสด 150 บาท
ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2558
4. นั กศึ กษาใหม ทุกคนต องชํา ระเงิ นคา กิจ กรรมพั ฒ นาศั กยภาพนั กศึก ษาใหม ประจํ า ป
การศึกษา 2558 เปนเงินสดไมเกินคนละ 2,000 บาท ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2558
20. การตรวจรางกาย
นักศึกษาใหมทุกคนตองตรวจรางกาย และชําระเงินคาตรวจรางกาย เปนเงินสด 150 บาท
กอนเขา รวมกิจกรรมพั ฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม ประจํา ป การศึกษา 2558 ณ ลานอนัน ต ป ญญาวีร
อาคารอํานวย ยศสุข (รายละเอียดคณะ/สาขาวิชา อยูในคูมือเตรียมความพรอมกอนเขารวมกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาใหม) ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2558
21. การเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558
นั กศึกษาใหม ทุ กคน ต องรว มกิจ กรรมพั ฒนาศักยภาพนั ก ศึกษาใหม ประจํ า ป การศึกษา
2558 ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 1-10 สิงหาคม 2558
อนึ่ ง สถานบริ ก ารฝ ก อบรมและให คํ า ปรึ ก ษาด า นการท อ งเที่ ย ว มหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ
ขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกผูสมัครตามเงื่อนไขของสถานบริการฝกอบรมและใหคําปรึกษาดานการทองเที่ยว
มหาวิทยาลัยแมโจกําหนดไวเทานั้น และขอยกเลิกผูไดรับการคัดเลือกที่ไมมีคุณสมบัติตรงตามที่สถานบริการ
ฝกอบรมและให คํา ปรึกษาดา นการท องเที่ย ว มหาวิ ทยาลั ยแม โ จกํา หนด ขอสงวนสิ ทธิ์ ไ มคืนเงิ น คา สมั คร
คาธรรมเนียมการศึกษาลวงหนา และคาธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภทไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารยเพ็ญรัตน หงษวิทยากร)
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ

ปฏิทินการรับสมัคร ระบบรับตรง (มหาวิทยาลัยแมโจดําเนินการเอง) แบบคัดเลือก-ไมมีการสอบ
เพื่อเขามหาวิทยาลัยแมโจ (หลักสูตร 4 ป)
ประกาศ 152/2558 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558

วัน เดือน ป
วันที่ 25 มีนาคม –
30 เมษายน 2558

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

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558

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
ประกาศเลขที่นั่งสอบ / ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน www.education.mju.ac.th
**เฉพาะคณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเศรษฐศาสตร (สาขาวิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ)
และ คณะพัฒนาการทองเที่ยว (หลักสูตร ECP)**

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
วันที่ 20-31 พฤษภาคม 2558
วันที่ 1-16 มิถุนายน 2558
วันที่ 16-30 มิถุนายน 2558
วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
วันที่ 1-10 สิงหาคม 2558

ดําเนินการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ ตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
www.education.mju.ac.th **เฉพาะคณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเศรษฐศาสตร
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ) และ คณะพัฒนาการทองเที่ยว (หลักสูตร ECP)**
ประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก www.education.mju.ac.th
ผูผานการสอบคัดเลือก โอนเงินสด 37,000 บาท เพื่อเขาบัญชี สถานบริการฝกอบรมและให
คําปรึกษาดานการทองเที่ยว เลขทีบั่ญชี 678-006111-2 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(สาขามหาวิทยาลัยแมโจ)
มหาวิทยาลัยแมโจ จัดสงกําหนดการ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม และ คูมือเตรียมความ
พรอมกอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม
ประจําปการศึกษา 2558 ไปยังที่อยูที่นักเรียนกรอกไวใหตอนสมัคร
นักศึกษาใหมทุกคน รายงานตัว (ผานระบบinternet ) เพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม
ที่ www.education.mju.ac.th สั่งพิมพเอกสารรายงานตัวทั้งหมดไว มีทั้งหมด 12 รายการ
(ไมตองจัดสงเอกสารทาง ปณ.ใดๆ สงไปมหาวิทยาลัยแมโจ และยังไมตองเดินทางไปม.แมโจ)
นักศึกษาใหมทุกคน รายงานตัวเพื่อเขาหอพักนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยแมโจ
(นําเอกสารที่สั่งพิมพจากวันที่ 16-30 มิ.ย.58 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 1-3 ตอเจาหนาที่)
ณ จุดบริการบริเวณหนาโรงอาหาร(อาคารเทิดกสิกร)
นักศึกษาใหมทุกคน เขามอบตัวดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง (นําเอกสารที่สั่งพิมพจากวันที่ 16-30
มิ.ย.58 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 4-12 ตอเจาหนาที่) ณ ศูนยกีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9
และตรวจรางกาย ณ ลานอนันต ปญญาวีร อาคารอํานวย ยศสุข
นักศึกษาใหมทุกคน ตองรวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม

