
 
ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา (ทุนกรมการปกครอง) 
เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป คณะผลิตกรรมการเกษตร 

ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2558 
............................................. 

 

ดวยมหาวิทยาลัยแมโจ รวมกับ กรมการปกครอง ไดจัดทําโครงการเปดรับสมัครนักศึกษาชาว
ไทยภูเขา ในเขต 15 จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ตาก กาญจนบุรี ลําพูน ลําปาง พะเยา 
สุโขทัย นาน กําแพงเพชร แพร พิษณุโลก เพชรบูรณ และอุทัยธานี เพื่อคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาชาวไทยภูเขา
เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ในคณะผลิตกรรม การเกษตร หลักสูตร 4 ป  โดยผูที่ผานการคัดเลือก กรมการ
ปกครองใหทุนการศึกษาแกนักศึกษา ทุนละ 30,000 บาท ตอป ตลอดหลักสูตรการศึกษาภายในระยะเวลา  
4 ป ในปการศึกษา 2558 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

   
1. วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปดโอกาสพิเศษแกนักเรียนที่เปนชาวเขาสัญชาติไทย และเรียนดีในเขต 15 จังหวัด 
ไดแก เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ตาก กาญจนบุรี ลําพูน ลําปาง พะเยา สุโขทัย นาน กําแพงเพชร แพร 
พิษณุโลก เพชรบูรณ และอุทัยธานี ใหสามารถเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแมโจ 
(มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําทางการเกษตร) และเปนการสงเสริมใหมีการพัฒนา
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในสวนภูมิภาค 

  2. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแกกลุมผูดอยฐานะทางเศรษฐกิจ และ
ประหยัดคาใชจายใหกับผูปกครองท่ีเปนชาวไทยภูเขา และเปนการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแกปญหา
สังคมและปญหาเศรษฐกิจ 
 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครคัดเลือก 
1. เปนผูกําลังศึกษา และ คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละสาขาวิชา ประจําปการศึกษา 2557  และจะตองสําเร็จการศึกษา กอนวันที่ 10 
สิงหาคม 2558 ในสถาบันการศึกษาในเขต 15 จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ตาก 
กาญจนบุรี ลําพูน ลําปาง พะเยา สุโขทัย นาน กําแพงเพชร แพร พิษณุโลก เพชรบูรณ และอุทัยธานี โดยมี
ระยะเวลาการศึกษาติดตอกันไมนอยกวา 2 ป กรณีจบการศึกษาตองจบมาแลวไมเกิน 3 ป นับถึงวันรับสมัคร 

2.  เปนนักเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เทาน้ัน มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) รวมทุกรายวิชาไมต่ํากวา 2.50 
  3.  เปนชาวเขาสัญชาติไทย ใน 9 เผา คือ กระเหรี่ยง มง มูเซอ เยา อีกอ ถิ่น ลีซอ ล๊ัวะ และ
ขมุ  มีภูมิลําเนาในเขต 15 จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ตาก กาญจนบุรี ลําพูน ลําปาง 
พะเยา  สุโขทัย  นาน  กําแพงเพชร  แพร  พิษณุโลก  เพชรบูรณ  และอุทัยธานี 
  4. ตองถือกําเนิด และ/หรือ มีภูมิลําเนาปจจุบันในทองที่จังหวัดดังกลาว ที่จะสมัคร ติดตอกัน
ไมนอยกวา 3 ป นับถึงวันรับสมัคร 



  5. บิดา  มารดา  ผูปกครอง หรือผูอุปการะของผูสมัคร ตองมีภูมิลําเนาปจจุบันในทองที่
จังหวัดที่จะสมัคร ติดตอกันไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันรับสมัคร 

6. เปนผูยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
7. เปนผูมีความประพฤติดี มีคุณธรรม  เรียนดี  แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัย

วาจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด 
8. ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอื่นๆ ยกเวน

มหาวิทยาลัยเปด 
9. ไมเปนผูเคยตองโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ 

หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 
10. ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือ เปนโรค  

ท่ีสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
11. มีผูปกครอง หรือ ผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียมการศึกษา คาบํารุงการศึกษา  

และคาใชจายตางๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาไดตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
12. ตองเปนผูท่ีอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย  
13. เปนผูมีประวัติในกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ในระดับดีหรือมีประวัติอื่นๆตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 
3. คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชา/จํานวนรับ 
 

ลําดับ
ท่ี 

สาขาวิชา GPAX.     
ไมตํ่า 

จํานวน
รับ(คน) 

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

2.50 1 

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

2.50 1 

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

2.50 1 

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

2.50 1 

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

2.50 1 

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

2.50 1 

 
4. การสมัครผานระบบอินเตอรเน็ตเทานั้น 

1. สมัครผานระบบอินเตอรเน็ต www.education.mju.ac.th เทานั้น ในวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2557 – 28 กุมภาพันธ 2558 

2. สั่งพิมพใบสมัคร (ติดรูปถาย 1”) และใบชําระเงินคาสมัคร (ใบPay-in)  สามารถชําระเงิน
คาสมัคร ผาน บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย หรือ บ.เคานเตอรเซอรวิส จํากัด (7-Eleven) ไดทุกสาขาทั่วประเทศ 
ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 – 28 กุมภาพันธ 2558 

                                                 
 



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

6. จัดสงเอกสารการสมัครและหลักฐาน (ดวยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย) 
จัดสงทางไปรษณีย หรือดวยตนเอง  ไมเกินวันที่ 5 มีนาคม 2558 เทานั้น (มหาวิทยาลัยถือวันที่

ประทับตราไปรษณียากรเปนสําคัญ) 
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  
และจัดเรียงเอกสารประกอบการรับสมัคร ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารท่ีเปนสําเนา (เพื่อเปน
ประโยชนตอการพิจารณา) ดังตอไปนี้ 

1. ใบสมัคร จากระบบของมหาวิทยาลัย (ติดรูปถาย 1”) 
2. สําเนา-บัตรประจําตัวประชาชน (ผูสมัคร/บิดา/มารดา)   จํานวน  3  ชุด 
3. สําเนา-ทะเบียนบาน (ผูสมัคร/บิดา/มารดา)    จํานวน  3  ชุด 
4. สําเนา-ใบแสดงผลการศึกษา 5 ภาคเรียน GPAX เปนไปตามเกณฑ จํานวน  1  ชุด 
5. สําเนา-ใบชําระเงินคาสมัคร 300 บาท     จํานวน  1  ชุด 
6. เอกสารคํารับรองการเปนชาวไทยภูเขาจากจังหวัด/อําเภอ (ตัวจริง) จํานวน  1  ชุด 

ท่ีผูสมัครมีภูมิลําเนาอยูตามรปูแบบของจังหวัด/อําเภอ  
หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังวา ผูสมัครขาดคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่ง หรือตรวจสอบพบใน

ภายหลังวาขอความที่ไดแจงไวในใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครเปนเท็จหรือปลอม ผูสมัครจะ
ถูกเพิกถอนสิทธ์ิในการรับคัดเลือกคร้ังนี้ แมวาผูสมัครจะไดสมัคร ชําระเงินคาสมัคร หรือไดผานการคัดเลือกแลวก็ตาม 
อีกทั้งยังอาจจะถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายดวย 

 
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. การตัดสินผลของคณะกรรมการอํานวยการฯ คัดเลือกถือเปนที่สิ้นสุด 
 

10. ประกาศผลการคัดเลือก 
ผู ส มั ค รสามารถตรวจสอบประกาศผลกา รคั ด เลื อ กผ า นระบบ อิน เตอร เ น็ ตที่ 

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



11. การชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา (ทั้งหมด)  
1. ผู ผ านการคัดเลือกสามารถพิมพ ใบชํ าระเงิน Pay-in ผานระบบอินเตอร เ น็ตที่ 

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

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

         
12. 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 
 
13. ทุนการศึกษา 
  ตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา หรือทุนการศึกษาประเภทตางๆ ไดที่  

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

 
14. การสละสิทธิ์ หรือ ยืนยันสิทธิ์ 

1. ผูผานการคัดเลือกจะตองสละสิทธิ์ (เพื่อไปAdmissions2558) หรือ ยืนยันสิทธิ์เพื่อเขา
ศึกษาตอมหาวิทยาลัยแมโจ (อีกครั้ง) ผานระบบ Clearing-House ท่ี www.cuas.or.th  ในวันท่ี 28 เมษายน 
- 1 พฤษภาคม 2558 

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

15. การตัดสิทธิ์ และไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกประเภท 
1. ผูผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษากอนวันท่ี 10 สิงหาคม 2558 ใหถือวาถูกตัดสิทธิ์ 
2. ผูผานการคัดเลือกไมชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด ในวันท่ี 16-31 มีนาคม 

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

2558 ถือวาสละสิทธิ์ 
4. ผูผานการคัดเลือกไมมารายงานตัว (ดวยตนเองอีกครั้งหน่ึง) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 

2558 ถือวาสละสิทธิ์ 
 

16. การจัดสงกําหนดการ และการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม 
มหาวิทยาลัยแมโจ จัดสงกําหนดการ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม และ คูมือเตรียมความ

พรอมกอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม ในวันท่ี 16-31 พฤษภาคม 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. การรายงานตัวเขาหอพักมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาใหมทุกคนตองรายงานตัวเพื่อเขาหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแมโจ (นําเอกสารที่

สั่งพิมพจากวันที่ 16-30 มิ.ย.58 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 1-3 ตอเจาหนาที่)  ณ จุดบริการบริเวณหนาโรง
อาหาร(อาคารเทิดกสิกร) ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558 

 

19. การมอบตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม (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  

 

20. การตรวจรางกาย 
นักศึกษาใหมทุกคนตองตรวจรางกาย และชําระเงินคาตรวจรางกาย 150 บาท กอนเขารวม

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

 

21. การเขารวมกิจกรรมพฒันาศักยภาพนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558 
นักศึกษาใหมทุกคน ตองรวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 

2558 ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ในวันท่ี 1-10 สิงหาคม 2558 
 

ประกาศ  ณ วันที่  17  ตุลาคม  พ.ศ. 2557              

                                                      
                                                         (รองศาสตราจารยเพ็ญรัตน หงษวิทยากร) 
               รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการรับสมัคร โครงการพิเศษ : โควตานักศึกษาชาวไทยภูเขา (ทุนกรมการปกครอง) 
เพ่ือเขามหาวิทยาลัยแมโจ 
ประกาศ 448/2557 ลงวันที่ 17 ต.ค.57 

วัน เดือน ป กิจกรรม 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 –  
28 กุมภาพันธ 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  16 มีนาคม 2558 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก www.education.mju.ac.th 
วันที่ 16-31 มีนาคม 2558 ผูผานการคัดเลือก เขาระบบ www.education.mju.ac.th พิมพเอกสาร Pay-in ไปชําระเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด (ไมมีผอนผัน)   
ไมเกินทานละ 16,000 บาท ผาน บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย หรือ บ.เคานเตอรเซอรวิส จํากัด 
(7 Eleven) ไดทุกสาขาท่ัวประเทศ  

วันที่ 28 เมษายน –  
1 พฤษภาคม 2558 

การสละสิทธ์ิ (เพื่อไปAdmissions2558)  หรือ ยืนยันสิทธ์ิเพื่อเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยแมโจ  
(อีกคร้ัง) 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  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 

 
 
 


