
 
 
 
 

 
ประกาศสมาคมศิษยเกาแมโจ 

 เรื่อง ผลการคัดเลือก/สอบคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา (ระบบโควตา) บุตรศิษยเกามหาวิทยาลัยแมโจ  
เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป และ 5 ป  และหลักสูตร 4 ป เทียบเขาเรียน 

ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม และ มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร จังหวัดชุมพร 
ประจําปการศึกษา 2558  (เพ่ิมเติม) 

............................................. 
 

ตามทีม่หาวิทยาลัยแมโจ รวมกับสมาคมศิษยเกาแมโจไดเปดรับสมัครบุตรศิษยเกาแมโจที่เปน
นักเรียนที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา  เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร 4 ป และ 5 ป  หรือเปนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือ
เทียบเทา เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ป เทียบเขาเรียน (ระบบโควตา) เพื่อเปนการให
โอกาสบุตรศิษยเกามหาวิทยาลัยแมโจไดมีโอกาสเขาศึกษาตอในสถาบันศึกษาเดียวกับบิดา/มารดา  ในระหวาง
วันที่ 25 มีนาคม – 30 เมษายน 2558  ทีผ่านมาไปแลวนั้น  
  บัดนี้ ปรากฏวามีผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือก และมีสิทธิ์เขารับการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป และหลักสูตร 4 ป เทียบเขาเรียน ในปการศึกษา 2558 ดังมีรายชื่อแนบทายตาม
ประกาศนี้ จึงประกาศใหผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือกปฏิบัติดังนี้  คือ 
 

1. การยืนยันสิทธิ์ 
  1. ผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือก ทําการยืนยันสิทธิ์โดยวิธีการพิมพหนังสือยินยอมชําระ
เงินคาธรรมเนียมการศึกษา และ แบบฟอรมการชําระเงินที่ www.education.mju.ac.th ไดในระหวางวันที่ 
20-31 พฤษภาคม 2558 เทานั้น 
  2. หนังสือยินยอมชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาลวงหนาให ลงนามโดยผูสมัคร และ  
ผูปกครอง  
  3. นําแบบฟอรมการชําระเงิน Pay-in ไปชําระคาธรรมเนียมการศึกษาลวงหนา ไมเกิน 
20,000 บาท (แตละคณะไมเทากัน) ไดท่ี บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย หรือ บริษัทเคานเตอรเซอรวิส จํากัด (7-
Eleven) ทั่วประเทศ ไดในระหวางวันที่ 20-31 พฤษภาคม 2558 เทานั้น 

4.  ผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือกสามารถตรวจสอบสถานะรับชําระเงินดังกลาว ไดในวัน
ถั ด ไ ป เ ว ล า 1 0 . 0 0  น . เ ป น ต น ไ ป  ( ย ก เ ว น วั น ห ยุ ด นั ก ขั ต ฤ ก ษ )  ผ า น ร ะ บ บ อิ น เ ต อ ร เ น็ ต ที่ 
www.education.mju.ac.th เทานั้น 
 

2. หลักฐานการยืนยันสิทธิ์ 
  1.  หนังสือยินยอมชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาลวงหนา    จํานวน 1 ฉบับ 
  2.  สําเนา แบบฟอรมการชําระเงิน Pay-in (ถายเอกสารลงกระดาษ A4) จํานวน 1 ฉบับ 
      หรือ สําเนาใบเสร็จรับเงินที่ชําระเงินจํานวนไมเกิน 18,000 บาท (แตละคณะไมเทากัน) 
ผานบมจ.ธนาคารไทยพาณิชย หรือ บริษัท เคานเตอรเซอรวิสจํากัด (7-Eleven) ทั่วประเทศ แลวเทานั้น 
 

หมายเหตุ    สําเนาเอกสารทุกประเภท   ขอใหผูสมัครทําการ “รับรองสําเนาถูกตอง” ทุกฉบับ 



3. การจัดสงหลักฐานการยืนยันสิทธิ ์(ดวยตนเอง หรือทางไปรษณีย) 
ผูผานการคัดเลือกใหจัดเรียง และจัดสงเอกสารตามขอ 2. (ทั้งหมด) ตามที่อยูดานลางไดใน

ระหวางวันที่ 20 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 เทานั้น โทรศัพท 0-5387-5375 โทรสาร 0-5387-
5376 (ดูตราประทับไปรษณียากรเปนสําคัญ)  

จัดสงไปที่  
กลุมภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผลและรับเขา (ยืนยันสิทธิ์โควตาบุตรศิษยเกา) 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ    
เลขที่ 63 หมูที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม  50290  

       

4. อัตราคาบํารุงการศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558                   
  ต ร ว จสอบร ายละ เ อี ยด เกี่ ย ว กั บค า ธ ร รม เ นี ย มกา รศึ กษาตลอดหลั ก สู ต ร ได ที่  
www.education.mju.ac.th 
 
5. ทุนการศึกษา 
  ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา หรือทุนการศึกษาประเภทตางๆ ไดท่ี  

- งานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา www.stdloan.mju.ac.th 
- งานแนะแนว (ทุนประเภทอื่นๆ)  http://guide.guidance.mju.ac.th 

 

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

ใหถือวาถูกตัดสิทธิ์ 
2. ผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือกไมชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด ในวันที ่   

20-31 พฤษภาคม 2558 ถือวาสละสิทธิ์ 
3. ผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือก (เฉพาะหลักสูตร 4 และ 5 ป) ไมมีสิทธิ์สมัครผาน  

ระบบกลาง Admissions 2558 
4. ผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือกไมรายงานตัว (ผานระบบอินเตอรเน็ต) ในวันที่ 16-30         

มิถุนายน 2558 ถือวาสละสิทธิ์ 
5. ผูผานการคัดเลือก/สอบคัดเลือกไมมารายงานตัว (ดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) ในวันที่ 27-28 

กรกฎาคม 2558 ถือวาสละสิทธิ์ 
 

7. การจัดสงกําหนดการ และการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม 
มหาวิทยาลัยแมโจ จัดสงกําหนดการ การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม และ คูมือเตรียมความ

พรอมกอนเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ ในวันที่ 1-15 มิถุนายน 
2558 

 

8. การรายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม (ผานระบบinternet) 
นักศึกษาใหมทุกคนตองรายงานตัว (ผานระบบinternet) เพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม          

ที่ www.education.mju.ac.th  สั่งพิมพเอกสารรายงานตัวทั้งหมดไว มีทั้งหมด 12 รายการ (ยังไมตองจัดสง
เอกสารทางไปรษณียใดๆ ไปมหาวิทยาลัยแมโจ) ในวันที่ 16-30 มิถุนายน 2558 

 
 
 
 



9. การรายงานตัวเขาหอพักมหาวิทยาลัย (ในเครือขายของมหาวิทยาลัยแมโจ) 
นักศึกษาใหมทุกคน (เฉพาะหลักสูตร 4 ป เทียบเขาเรียน) ตองรายงานตัวเพื่อเขาหอพัก

มหาวิทยาลัยในเครือขายของมหาวิทยาลัยแมโจ ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศนนักศึกษา COWBOY MALL ในเวลา 
12.00-16.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 

 

10. การรายงานตัวเขาหอพักมหาวิทยาลัย (ทุกคน) 
นักศึกษาใหมทุกคนตองรายงานตัวเพื่อเขาหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแมโจ (นําเอกสารที่

สั่งพิมพจากวันที่ 16-30 มิถุนายน 2558 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 1-3 ตอเจาหนาที่)  ณ จุดบริการบริเวณ
หนาโรงอาหาร(อาคารเทิดกสิกร) ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2558 

 

11. การมอบตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม (ดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) 
1. นักศึกษาใหมทุกคนตองเขามอบตัวดวยตนเองอีกครั้งหนึ่ง (นําเอกสารที่สั่งพิมพจากวันที ่ 

16-30 มิถุนายน 58 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 4-12 ตอเจาหนาที่)  ณ ศูนยกีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9   
ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558  

2. นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคาทําบัตรนักศึกษา (บัตรA.T.M.) เปนเงินสด 150 บาท  
ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558  

3. นักศึกษาใหมทุกคนตองชําระเงินคากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและ
เสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 2558  เปนเงินสดไมเกินคนละ 2,000 บาท ในวันที่     
27-28 กรกฎาคม 2558  

 

12. การตรวจรางกาย 
นักศึกษาใหมทุกคนตองตรวจรางกาย และชําระเงินคาตรวจรางกาย 150 บาท กอนเขารวม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 2558  ณ ลาน
อนันต ปญญาวีร อาคารอํานวย   ยศสุข (รายละเอียดคณะ/สาขาวิชา อยูในคูมือเตรียมความพรอมกอนเขา
รวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ) ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 
2558 

 

13. การเขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณลูกแมโจ ประจําป
การศึกษา 2558 

นักศึกษาใหมทุกคน ตองรวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมและเสริมสรางอัตลักษณ
ลูกแมโจ ประจําปการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 1-7 สิงหาคม 2558 
 

ประกาศ  ณ วันที่  20 พฤษภาคม  พ.ศ. 2558              

           
                                                         (รองศาสตราจารยดร.เทพ  พงษพานิช) 
                     นายกสมาคมศิษยเกาแมโจ 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
รายช่ือผูผานการคัดเลือก (ระบบโควตา) บุตรศิษยเกามหาวิทยาลัยแมโจ  

เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป และ 5 ป  และหลักสูตร 4 ป เทียบเขาเรียน 
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม และ มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร จังหวัดชุมพร 

ประจําปการศึกษา 2558  (เพิ่มเติม) 
------------------------------------------------ 

 
หลักสูตร 4 ป  
1. นางสาวศราสินี  นาคคงคํา  สาขาวิชาการเงิน 
2. นายวชิระ   เลิศพรกุลรัตน  สาขาวิชารัฐศาสตร 
3. นางสาวเวธกา  ปนตบแตง  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
4. นางสาวพชรมน  พูลนามน  สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว 
5. นายวิโรจน   เดชะผล   สาขาวิชาการประมง 

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

 


