
 
   

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา (ระบบโควตา) บุตรหลานเกษตรกร  

ผ่านสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ 
เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน 

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร ประจําปีการศึกษา 2558 
............................................. 

 

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร ร่วมกับสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 14 
จังหวัดภาคใต้   จะเปิดรับสมัครบุตรหลานเกษตรกรท่ีเป็นนักเรียนท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 หรือเทียบเท่า  เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือเป็นนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือเทียบเท่า เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้า
เรียน ประจําปีการศึกษา 2558 ตามความต้องการของทุกสาขาวิชา โดยวิธีการจัดสรรโควตาและให้เอกสิทธิ์
แก่สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ท้ัง 14 จังหวัดภาคใต้ ในการคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ
ไปเป็นตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   

1. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเปิดโอกาสพิเศษแก่นักเรียน/นักศึกษาท่ีบุตรหลานเกษตรกร หรือผู้แทนเกษตรกรสภา

เกษตรกรจังหวัด จาก 14 จังหวัดภาคใต้ให้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
(มหาวิทยาลัยของรัฐบาล) 

  2. เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่กลุ่มผู้ด้อยฐานะทางเศรษฐกิจ และ
ประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองท่ีเป็นเกษตรกร และเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาสังคม
และปัญหาเศรษฐกิจ 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัครคัดเลือก 
1.  เป็นผู้กําลังศึกษา และ คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ

เทียบเท่าและเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือเทียบเท่า  ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดในแต่ละสาขาวิชา ประจําปีการศึกษา 2557 และจะต้องสําเร็จการศึกษา  ก่อนวันท่ี 10 
สิงหาคม 2558 

2.  มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชาไม่ต่ํากว่า 2.00 ตามท่ีสาขาวิชากําหนด 
3.  เป็นบุตรหลานของเกษตรกร หรือผู้แทนเกษตรกรสภาเกษตรกรจังหวัด ท่ีข้ึนทะเบียน

เกษตรกร ด้านการเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การประมง และเกษตรกรรมอ่ืนๆ หรือเป็นเกษตรกรท่ีผู้แทน
เกษตรระดับหมู่บ้าน ตําบล และอําเภอ รับรองว่าประกอบอาชีพเกษตรกรรมจาก 14 จังหวัดภาคใต้ได้แก่ 
กระบ่ี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา   สุราษฎร์
ธานี และ ยะลา จริง 

4. เป็นผู้ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 



5. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม  เรียนดี  แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อ 
มหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 

4. ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอ่ืนๆ 
 ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด 

5. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ 
หรือความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท 

6. ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟ่ันเฟือน โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือ เป็นโรค        
ท่ีสําคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

7. มีผู้ปกครอง หรือ ผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบํารุงการศึกษา  
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย 

8. ต้องเป็นผู้ท่ีอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
9. เป็นผู้มีประวัติในกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ในระดับดีหรือมีประวัติอ่ืนๆตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 
 

3. สาขาวิชา และจํานวนรับ : ต่อ 1 จังหวัด 
 

ลําดับ
ที่ 

หลักสูตร 4 ปี  
(แบบคัดเลือก-ไม่มีการสอบ) 

GPAX.     
ไม่ต่ํา 

จํานวน
รับ(คน) 

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
รับผู้กําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 
ปวช.ทางด้านการเกษตรกรรม (พืชศาสตร์) เท่านั้น    

2.00 10 

2 สาขาวิชาการประมง  
รับผู้กําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 
ปวช.ทางด้านการประมง , เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เท่านั้น    

2.00 10 

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

2.00 10 

4 สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 
รับผู้กําลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน   หรือ ปวช.ทุกแผนก 

2.00 10 

5 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
รับผู้กําลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน   หรือ ปวช.ทุกแผนก 

2.00 10 

 

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

ลําดับ
ที่ 

หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน 
(แบบคัดเลือก-ไม่มีการสอบ) 

GPAX.     
ไม่ต่ํา 

จํานวน
รับ(คน) 

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
รับผู้กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาทางพืชศาสตร์ 
เท่านั้น หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

2.00 10 

2 สาขาวิชาการประมง  
รับผู้กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาทางการประมง  
หรือ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  หรือ เทคโนโลยีการประมง หรือ ทางสัตวศาสตร์ ทั้งนี้อยู่
ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

2.00 10 



ลําดับ
ที่ 

หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน 
(แบบคัดเลือก-ไม่มีการสอบ) 

GPAX.     
ไม่ต่ํา 

จํานวน
รับ(คน) 

3 สาขาวิชาการจัดการ 
รับผู้กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาทางสาขาวิชา
การจัดการ หรือ บริหารธุรกิจ เท่านั้น 

2.00 10 

4 สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 
รับผู้ กําลัง ศึกษา/สําเ ร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาทาง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
เกษตร การโรงแรม และบริการภาษาต่างประเทศ  ธุรกิจบริการ ธุรกิจท่องเที่ยว
และโรงแรม  บริหารธุรกิจ หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

2.00 10 

 
 

4. การสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น 
1 .  ส มั ค ร ผ่ า น ร ะ บ บ อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต  www.chumphon.mju.ac.th ห รื อ 

www.education.mju.ac.th เท่านั้น ในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 – 20 มกราคม 2558 
2. สั่งพิมพ์ใบสมัคร (ติดรูปถ่าย 1”)  และหนังสือรับรองการเป็นบุตร หลานเกษตรกร 

ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย และจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครตามข้อ 7 ให้ครบถ้วน 
                                                                                            

5. จัดส่งเอกสารการสมัครและหลักฐาน (ด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์) 
จัดใบสมัครส่งทางไปรษณีย์ หรือด้วยตนเอง  ไม่เกินวันท่ี 25 มกราคม 2558 เท่านั้น 

(มหาวิทยาลัยถือวันท่ีประทับตราไปรษณียากรเป็นสําคัญ)  เพ่ือให้สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด จะได้ทําการ
ตรวจสอบคุณสมบัติความถูกต้อง คัดสรรนักเรียนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด และประชุมพิจารณาผลการคัดเลือก จัดส่งให้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพ่ือประกาศผลต่อไป  

จัดส่งไปท่ี  
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด............................... (จังหวัดท่ีร่วมโครงการ) 
เลขท่ี xxx หมู่ท่ี xx  ถนนxxxxxx 
ต.xxxxxx อ. xxxxxx  จ. xxxxxx  
รหัสไปรษณีย์ xxxxx  

  ติดต่อสอบถาม   
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา 

พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานี และ ยะลา 
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (ผู้ประสานงานคุณพรลภัส พงษ์พานิข) งานบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170  โทรศัพท์ 0-7754-4068 กด 
117 หรือ 08-0533-6668  โทรสาร 0-7754-4068 กด 109     
 
 
 

6. เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัคร 
  ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบสมัคร ท่ีกรอกข้อมูลครบถ้วนลงบนกระดาษขนาด A4 (ติดรูปถ่าย 1”)   
พร้อมท้ังจัดเรียงเอกสารประกอบการรับสมัคร ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารท่ีเป็นสําเนา (เพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา) ดังต่อไปนี้ 

1. ใบสมัคร จากระบบของมหาวิทยาลัย (ติดรูปถ่าย 1”) 
2. สําเนา-บัตรประจําตัวประชาชน (ผู้สมัคร และผู้ปกครองท่ีเป็นเกษตรกร )จํานวน  1  ชุด 
3. สําเนา-ทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร และผู้ปกครองท่ีเป็นเกษตรกร )  จํานวน  1  ชุด 



4. สําเนา-ใบแสดงผลการศึกษา ม.6  จํานวน 5 ภาคเรียน   จํานวน  1  ชุด 
สําเนา-ใบแสดงผลการศึกษา ปวส. จํานวน 3 ภาคเรียน   จํานวน  1  ชุด 

5. หนังสือรับรองบุตรหลานเกษตรกร(จากระบบอินเตอร์เน็ต-ตัวจริง)  จํานวน  1  ชุด 
6. สําเนา-แฟ้มสะสมงาน (ถ้ามี)      จํานวน  1  ชุด 
หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบใน

ภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครเป็นเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะ
ถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกคร้ังนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร ชําระเงินค่าสมัคร หรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม 
อีกทั้งยังอาจจะถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย 

 

7. ตรวจสอบความถูกต้อง/สถานะการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร/การรับใบสมัคร  
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบความถูกต้อง/แก้ไขข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ท่ี 

www.chumphon.mju.ac.th หรือ www.education.mju.ac.th เท่านั้น (ส่วนสถานะการรับใบสมัคร      
จะตรวจเช็คได้หลังจากท่ีสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดส่งมาถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร) ประมาณเดือนสิ้น
เดือนมกราคม 2558 

 

8. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน 
  1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้ในประกาศนี้เท่านั้น 
  2. ผลการเรียน  ม.6 จํานวน 5 ภาคเรียน เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

    ผลการเรียน ปวส. จํานวน 3 ภาคเรียน เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
  3. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
  4. การตัดสินผลของคณะกรรมการสํานักงานสภาเกษตรจังหวัดแต่ละจังหวัดถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
 

9. ประกาศผลการคัดเลือก 
1.  ผู้ ส มัครสามารถตรวจสอบประกาศผลการคัดเลือกผ่ านระบบอินเตอร์ เน็ต ท่ี 

www.chumphon.mju.ac.th หรือ www.education.mju.ac.th เท่านั้น ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2558 
2. ผู้สมัคร (เฉพาะหลักสูตร 4 ปี) ท่ีได้สมัคร “โครงการการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขต

พัฒนาภาคเหนือ (17 จังหวัดภาคเหนือ)” และผ่านเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันท่ี 24 มกราคม 2558 จะไม่มีสิทธิ์
ผ่านการคัดเลือก และประกาศผลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (ระบบรับตรง) อ่ืนๆ ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 
2558 ได้อีก 

 

10. การชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ท้ังหมด)  
1. ผู้ผ่ านการคัดเลือก สามารถพิมพ์ใบชําระเ งิน Pay-in ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต ท่ี 

www.chumphon.mju.ac.th หรือ www.education.mju.ac.th เท่านั้น  เพ่ือนําไปชําระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาท้ังหมดไม่เกินคนละ 20,000 บาท รายละเอียดอยู่ในใบชําระเงินดังกล่าว ผ่าน บมจ.ธนาคารไทย
พาณิชย์ หรือ บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด (7-Eleven) ได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ ในวันท่ี 16-28 กุมภาพันธ์ 
2558 

2.  ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถตรวจสอบสถานะรับชําระเงินดังกล่าว ได้ในวันถัดไปเวลา
10.00 น.เป็นต้นไป (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตท่ี www.chumphon.mju.ac.th หรือ 
www.education.mju.ac.th เท่านั้น 

        

11. อัตราค่าบํารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558                   
  ต ร ว จสอบร ายล ะ เ อี ยด เ ก่ี ย ว กั บ ค่ า ธ ร รม เ นี ย มกา ร ศึ กษาตล อดหลั ก สู ต ร ไ ด้ ท่ี  
www.chumphon.mju.ac.th หรือ  www.education.mju.ac.th 



12. ทุนการศึกษา 
  ตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา หรือทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ได้ท่ี  

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

 

13. การสละสิทธิ์ หรือ ยืนยันสิทธิ์ (เฉพาะหลักสูตร 4 ปี) 
1. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องสละสิทธิ์ (เพ่ือไปAdmissions2558) หรือ ยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้า

ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (อีกครั้ง) ผ่านระบบ Clearing-House ท่ี www.cuas.or.th  ในวันท่ี 28 
เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 

2. รับรหัสผ่านได้ท่ี  www.chumphon.mju.ac.th หรือ  www.education.mju.ac.th  
วันท่ี 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป 

 

14. การตัดสิทธิ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกประเภท 
1. ผู้ผ่านการคัดเลือก แต่ไม่สําเร็จการศึกษาก่อนวันท่ี 10 สิงหาคม 2558 ให้ถือว่าถูกตัดสิทธิ์ 
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมด ในวันท่ี 16-28 กุมภาพันธ์ 

2558 ถือว่าสละสิทธิ์ 
3. ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่รายงานตัว (ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต) ในวันท่ี 16-30 มิถุนายน 

2558 ถือว่าสละสิทธิ์ 
4. ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว (ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) ในวันท่ี 29-30 กรกฎาคม 

2558 ถือว่าสละสิทธิ์ 
 

15. การจัดส่งกําหนดการ และการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดส่งกําหนดการ การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และคู่มือเตรียม

ความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ในวันท่ี 16-31 พฤษภาคม 2558 
 

16. การรายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (ผ่านระบบinternet) 
นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องรายงานตัว (ผ่านระบบinternet) เพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่          

ท่ี www.chumphon.mju.ac.th หรือ  www.education.mju.ac.th เท่าน้ัน สั่งพิมพ์เอกสารรายงานตัวท้ังหมด
ไว้ มีท้ังหมด 12 รายการ (ยังไม่ต้องจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ใดๆ ไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร) ในวันท่ี   
16-30 มิถุนายน 2558 
 
17. การรายงานตัวเข้าหอพักมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องรายงานตัวเพ่ือเข้าหอพักนักศึกษา ณ อาคารแม่โจ้  80 ปี 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30-16.30 น. 

 
18. การมอบตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) 

1. นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้ามอบตัวด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง (นําเอกสารท่ีสั่งพิมพ์จากวันท่ี  
16-30 มิ.ย.58 ยื่นเอกสารหมายเลขท่ี 1-12 ต่อเจ้าหน้าท่ี) ณ อาคารแม่โจ้ 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. 

2. นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องชําระเงินค่าทําบัตรนักศึกษา (บัตรA.T.M.) เป็นเงินสด 150 บาท  
ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2558  



3. นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องชําระเงินค่ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2558  เป็นเงินสดไม่เกินคนละ 2,000 บาท ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2558  

 
19. การตรวจร่างกาย 

นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องตรวจร่างกาย และชําระเงินค่าตรวจร่างกาย 150 บาท ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2558  ณ อาคารศิริชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพร ในวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. 

 
20. การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2558 

นักศึกษาใหม่ทุกคน ต้องร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 
2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันท่ี 29 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2558 
 

ประกาศ  ณ วันท่ี  6  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557              

                                                      
                                                         (รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร) 
               รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ปฏิทินการรับสมัคร โครงการพิเศษ : บุตรหลานเกษตรกร (ผ่านสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด) 
เฉพาะ 14 จังหวัดภาคใต้ เพ่ือเข้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร 

ประกาศ 484/2557 ลงวันท่ี 6 พ.ย.57 
วัน เดือน ปี กิจกรรม 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 –  
20 มกราคม 2558 

นักเรียน / นักศึกษา ดาํเนินการสมัครทาง Internet ที่  www.chumphon.mju.ac.th 
จัดส่งใบสมัคร และหนังสือรับรองบุตรหลานเกษตรกร (จากระบบอินเตอร์เน็ต) พร้อมแนบ
เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด (รายละเอียดตามประกาศ)  ส่งทางปณ. หรือ ส่งด้วยตนเอง   

-------------------------------------------------------------------------- 
ณ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด............................... (จังหวัดที่ร่วมโครงการ) 
เลขที่ xxx หมู่ที่ xx  ถนนxxxxxx ต.xxxxxx อ. xxxxxx  จ. xxxxxx  รหัสไปรษณีย์ xxxxx  

-------------------------------------------------------------------------- 
ติดต่อสอบถาม  : สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช 
นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานี และ ยะลา 
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (ผู้ประสานงานคุณพรลภัส พงษ์พานิช)    
งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 
86170  โทรศัพท์ 0-7754-4068 กด 117 หรือ 08-0533-6668   
โทรสาร 0-7754-4068 กด 109 

ไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2558 สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด (แต่ละจังหวัด) คัดกรองนักเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนด 
ไม่เกินวันที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2558 สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด (แต่ละจังหวัด)  จัดส่งผลการพิจารณานักเรียนให้ 

มหาวิทยาลยัแม่โจ-้ชุมพร เลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 โดยตรง  
เพื่อประกาศผลต่อไป 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลอืก www.chumphon.mju.ac.th  
วันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าระบบ www.chumphon.mju.ac.th พิมพ์เอกสาร Pay-in ไปชาํระเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด (ไม่มีผ่อนผัน)  ไม่เกินท่านละ 20,000 บาท ผ่าน บมจ.ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ หรือ บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด (7 Eleven) ได้ทกุสาขาทั่วประเทศ  

วันที่ 28 เมษายน –  
1 พฤษภาคม 2558 

(เฉพาะหลกัสูตร 4 ปี) การสละสิทธิ์ (เพื่อไปAdmissions2558) หรือ ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา
ต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ-้ชุมพร (อีกคร้ัง) ผ่านระบบ Clearing-House ที่ www.cuas.or.th   
*รับรหัสผ่านไดท้ี่ www.chumphon.mju.ac.thวันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป* 

วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลยัแม่โจ-้ชุมพร จัดส่งกําหนดการ การข้ึนทะเบยีนเปน็นักศึกษาใหม่ และ คู่มือเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2558  ไปยัง
ที่อยู่ที่นักเรียนกรอกไว้ให้ตอนสมัคร 

วันที่ 16-30 มิถุนายน 2558 นักศึกษาใหม่ทุกคน รายงานตัว (ผ่านระบบinternet ) เพื่อข้ึนทะเบียนเปน็นักศึกษาใหม่  
ที่ www.chumphon.mju.ac.th  สั่งพิมพ์เอกสารรายงานตวัทัง้หมดไว้ มีทั้งหมด 12 รายการ  
(ไม่ต้องจัดสง่เอกสารทาง ปณ.ใดๆ ส่งไปมหาวิทยาลัยแม่โจ-้ชุมพร และยังไม่ต้องเดนิทางไป        
ม.แม่โจ้-ชุมพร) 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 
เวลา 8.30-16.30 น. 

นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อเข้าหอพักนักศึกษา ณ อาคารแม่โจ้ 80 ปี  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 
เวลา 9.00-12.00 น. 

- นักศึกษาใหม่ทุกคน เข้ามอบตัวด้วยตนเองอีกคร้ังหนึ่ง (นาํเอกสารที่สั่งพิมพจ์ากวันที่ 16-30 
มิ.ย.58 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 1-12 ต่อเจ้าหน้าที่) ณ อาคารแม่โจ้ 80 ปี มหาวิทยาลัย        
แม่โจ้-ชุมพร  
- นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องชําระเงินค่าทาํบัตรนักศึกษา (บัตรA.T.M.) เป็นเงินสด 150 บาท  
 



- นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องชําระเงินค่ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 
2558  เป็นเงินสดไม่เกินคนละ 2,000 บาท 
- นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องชําระเงินค่ารถโดยสาร(ไม่ประจาํทาง) เป็นเงินสดไม่เกิน 
คนละ 3,000 บาท 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 
เวลา 9.00-12.00 น. 

นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องตรวจร่างกาย และชําระเงินค่าตรวจร่างกาย 150 บาท ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2558  ณ อาคารศิริชัยพัฒนา  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  

วันที่ 29 กรกฎาคม –  
10 สิงหาคม 2558 

นักศึกษาใหม่ทุกคน ต้องร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2558  
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชยีงใหม่ 

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

 


