
 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 

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

 


