
 
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

เรื่อง การรับสมัครบคุคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โดยวิธีสอบคัดเลือก) 
“โควตาผู้มีความสามารถพิเศษ (กีฬา-ดนตรี และนาฏศิลป์)”  
หลักสูตร 4 ป ีและ 5 ป ีและ หลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน 

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปกีารศึกษา 2557 
............................................. 

 

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะเปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี “โควตาผู้มีความสามารถพิเศษ (กีฬา-ดนตรี และนาฏศิลป์)” หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี และ 
หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2557  ดังนั้น 
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มีความสามารถดีเด่นทางกีฬาได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลตามความต้องการ
ของกองกิจการนักศึกษา ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ให้ผู้สนใจดําเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครต่อไปนี้ 

1.  ผู้สมัครตรวจดูคุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา วันและเวลา สอบ
คัดเลือก และกรอกข้อมูลใบสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.education.mju.ac.th เท่านั้น 
  2.  ผู้สมัครพิมพ์ไฟล์ข้อมูลการสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ออกจากระบบอัตโนมัติลง
บนกระดาษขนาด A 4 ประกอบด้วย  
   2.1 ใบสมัคร (ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ในกรอบ)  
   2.2 แบบฟอร์มการชําระเงินค่าสมัคร (Pay-In Slip) 

3. ผู้สมัครนําแบบฟอร์ม (2.2) ไปชําระเงินค่าสมัครจํานวน 300 บาท (-สามร้อยบาท
ถ้วน-) ณ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์  หรือ บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส  จํากัด ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 

4.  ผู้สมัครรวบรวมหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้ และจัดส่งให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
   4.1 ใบสมัคร (ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ในกรอบ) และ รูปถ่ายอีก 4 รูป 
        (เขียนชื่อ-นามสกุล หลังรูปทุกใบให้เรียบร้อย) 
   4.2 สําเนา หลักฐานการชําระเงินค่าสมัคร ที่ชําระเงินแล้ว ถ่ายสําเนาลงกระดาษA4 

4.3  สําเนา บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร  
4.4  สําเนา ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 
4.5  สําเนา ใบแสดงผลการศึกษา 
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- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 GPAX 5 ภาคเรียน ข้ึนไป 
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ เทียบเท่า  GPAX 3 ภาคเรียน ข้ึนไป 

4.6  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ หรือ สถานพยาบาลเอกชน 
     ซ่ึงรัฐบาลรับรอง 1 ฉบับ          
4.7 ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาต้นสังกัด        
4.8 ใบรับรองความสามารถทางกีฬาที่ออกให้โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย 

หรือเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติ  หรือกรมพลศึกษา  หรือ กรุงเทพมหานคร  หรือ สมาคม
กีฬาแห่งประเทศไทย  หรือจังหวัดต้นสังกัดหรือได้รับรองจากองค์กรที่คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
รับสมัครของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยอมรับ (ฉบับจริง 1 และ ชุดสําเนา 1 ชุด)  

4.9 ใบรับรองความสามารถทางด้านดนตรี ที่ออกให้โดยสถานศึกษาหรือ 
เจ้าภาพจัดการแสดงหรือได้รับรองจากองค์กรที่คณะกรรมการจัดงาน ได้พิจารณา (ฉบับจริง 1 และ 
ชุดสําเนา 1 ชุด)              

จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือ ด้วยตนเอง มายังกลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผลและรับเข้า 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย       
จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50290  โทรศัพท์ 053-875-375 โทรสาร  053-875-376 ภายในวนัที ่20 
มกราคม 2557  เท่าน้ัน (มหาวิทยาลัยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสําคัญ)  

5. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร / แก้ไขข้อมูลการสมัคร / การรับใบ
สมัคร และการชําระเงินค่าสมัคร  ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.education.mju.ac.thเท่านั้น (หลังจาก
ส่งไปรษณีย์ 15 วันทําการ) 

6. วิธีการรายงานตัว (ก่อนสอบ) และสอบคัดเลือก 
ด้านกีฬา (ทกุชนิดกีฬา)  วันที่ 25-26 มกราคม 2557 เวลา 8.30-16.30 น.  ณ  ลานอนันต์ 

ปัญญาวีร์  ศนูย์กิจการนกัศึกษา  อาคารอํานวย  ยศสุข  มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
ด้านดนตรไีทย  ดนตรีพื้นเมือง  และนาฏศิลป์  วันที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 8.30-16.30 น.  

ณ ห้องฝึกซ้อมดนตรี-นาฏศิลป์  โดมแผ่พืชน์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ด้านดนตรีลูกทุ่ง (วงแม่โจ้แบนด์)  ดนตรีสากลสไตล์คนัทรีส์ (วงดนตรีแม่โจ้คนัทรี่ส์บอย) และ

ดนตรีพื้นบ้านอีสาน (วงดนตรีโปงลาง) รายงานตัววันที่ วันที่ 25 มกราคม 2557 และสอบวันที่ 26 
มกราคม 2557 เวลา 8.30-16.30 น. ณ  ลานอนนัต์ ปัญญาวีร์  ศนูย์กิจการนกัศึกษา  อาคารอํานวย   
ยศสุข  มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
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7. ผู้สมัครตรวจสอบผลการสอบคัดเลือก ผ่านระบบอินเตอร์เนต็ที ่www.education.mju.ac.th  

เท่านัน้ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 
8. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ 

www.education.mju.ac.thเท่านั้น และต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า ท่านละ 8,000 
บาท (ภาคปกติ) หรือ 11,000 บาท (นอกเวลา) ณ  บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์  หรือ บริษัท
เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด  ทุกสาขาทั่วประเทศ วันที่ 10-28 กุมภาพันธ์ 2557 (ไม่มีการผ่อนผันไม่ว่า
กรณีใดๆทั้งส้ิน) หากไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์เพื่อเรียก
ลําดับสํารองต่อไป 

9. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (เฉพาะหลักสูตร 4และ 5 ปี เท่านั้น) เมื่อยืนยันสิทธิ์การเข้า
เป็นนักศึกษาใหม่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.education.mju.ac.th และชําระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาล่วงหน้าแล้ว หากประสงค์จะยืนยันสิทธิ์ หรือ สละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
จะต้องยืนยันสิทธิ์ หรือ สละสิทธิ์ อีกครั้ง ในระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) บนเว็บไซต์ 
www.cuas.or.th  ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เท่าน้ัน   

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะแจ้งรหัสระบุตัวบุคคล (password)เพื่อเข้าสู่ระบบเคลียริ่งเฮาส์ให้ผู้
ได้รับการสอบคัดเลือก ทราบบนเว็บไซต์ www.education.mju.ac.th  ในวันที่ 1 เมษายน 2557 เปน็ตน้
ไป ผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือก (ระบบรับตรง) นี้แล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ โดยระบบกลาง (Admissions)ได้อีก 

10. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่    
(อีกครั้งหนึ่ง) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.education.mju.ac.thเท่านั้น และชําระเงินค่าธรรมเนียม
นักศึกษาใหม่, ค่าบํารุงพิเศษคณะ, ค่าบํารุงหอพักนักศึกษาใหม่ และ ค่ากิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาใหม่ ฯลฯ ไม่เกินท่านละ 10,000 บาท ณ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่ว
ประเทศ วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2557 (ไม่มีการผ่อนผันไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน) หากไม่ชําระ
ค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ 

11. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องมารายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 
(ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557 เวลา 
9.00-16.00 น. หากไม่มารายงานตัวด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง ถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ 
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อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกผู้สมัครตามเงื่อนไขของสาขาวิชาและ
คุณสมบัติที่หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยกําหนดไว้เท่านั้น และขอยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกที่
ไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัคร ค่าธรรมเนียม
การศึกษาล่วงหน้า ค่ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ และค่าธรรมเนียมการศึกษาทุก
ประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

   
ประกาศ   ณ  วันที่  18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556                                    
       
 

                     (อาจารย์กฤษดา  ภักดี) 
  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
       ปฏิบตัิราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
โควตาผู้มีความสามารถพิเศษ (กีฬา-ดนตรี และนาฏศิลป์) 

ประจําปีการศึกษา 2557 
 

 
1. คุณสมบติัทั่วไป (ใช้สําหรับทุกหลักสูตร) 

1. เปน็ผู้สําเร็จการศึกษา หรือ เปน็ผู้กําลังศึกษา และ คาดว่าจะเสร็จการศึกษาปี
การศึกษา 2556 และจะต้องสําเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 13 สิงหาคม 2557 

2. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทกุรายวิชา ดังน้ี  
- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 GPAX 5 ภาคเรียน ข้ึนไป ไม่ต่ํากว่า 2.00  
   (ยกเว้น คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ไม่ต่ํากว่า 2.50) 
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ เทียบเท่า  GPAX 3 ภาคเรียน ข้ึนไป ไม่ต่ํากว่า  2.00 

3. เป็นผู้ยึดมัน่การปกครองระบอบประชาธิปไตยทีม่ีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม  เรียนดี  แต่งกายสุภาพ และรบัรองต่อ

มหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคบั และคําส่ังของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
5. ไม่มีช่ือในทะเบียนเปน็นิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอ่ืนๆ 

ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด 
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ

หรือความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท 
7. ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟัน่เฟอืน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ เป็นโรค         

ที่สําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา 
8. มีผู้ปกครอง หรือ ผู้อุปการะรบัรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบํารุง

การศึกษา และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกีย่วกบัการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
9. ต้องเปน็ผูที้่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
10. เป็นผูที้่ไม่อยู่ในเพศบรรพชิต 
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2. ชนิดกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ที่ต้องการรับสมคัร 
1.  กีฬาประเภทเดี่ยว (ไม่มีการคัดเลือก)  มีชนิดกีฬาดังต่อไปนี้ 
- แอโรบิค   - ว่ายน้ํา   - เทเบิลเทนนิส 
- ยกน้ําหนัก   - ข่ีม้า    - กรีฑา 
- มวยสากลสมัครเล่น  - เปตอง   - แบดมินตัน 
- เรือพาย   - เทควันโด   - เทนนิส 
- ยิงปืน   - หมากล้อม   - หมากรุก 
โดยทางมหาวิทยาลัยฯ จะทําการคัดเลือกจากสถิติ 1-4 / การติดทีมชาติไทย 

และได้รับเหรียญกีฬาเยาวชนแห่งชาติ/ กีฬาแห่งชาติ/ กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย 
(ระดับประเทศ) เท่าน้ัน  (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการกีฬา โทรศัพท์ 053 875 315) 
  2. กีฬาประเภททีม (มีการคัดเลือก) มีชนิดกีฬาดังต่อไปนี้ 

- ฟุตบอล   - เซปักตะกร้อ   - วอลเลย์บอล 
- วอลเลย์บอลชายหาด - ฟุตซอล   - รักบี้ฟุตบอล   
- บาสเกตบอล  - ซอฟท์บอล   
โดยทางมหาวิทยาลัยฯ จะทําการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัย 

กําหนดไว้ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053 875 315) 
3.  ชนิดดนตรี ที่ต้องการรับสมัคร 

ดนตรีลูกทุง่  (วงดนตรีลกูทุ่งแม่โจ้แบนด์)   
          ผู้สมคัรจะต้องเปน็ผู้ที่มีความสามารถดีเด่นทางด้านดนตรี  อาทิเช่น                
- สไลด์ทรอมโบน   -  ทรัมเปท (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)      
- อัลโตแซกโซโฟน            -  เทเนอร์แซกโซโฟน   
- กีตาร์เบสไฟฟ้า     -  กีตาร์ไฟฟ้า   
-   นักร้องชาย-หญิง   -  แดนเซอร์ชาย-หญิง    
-   ดนตรีไทย (ระนาด / เปงิมาง) -  คีย์บอร์ด(จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
- ฝ่ายเทคนิคแสง สี เสียง   -  เครื่องดนตรีอ่ืน ๆ  

โดยทางมหาวิทยาลัยฯ จะทําการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัย 
กําหนดไว้ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053 875 323) 
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ดนตรีสากลสไตล์คันทรีส์  (วงดนตรีแม่โจ้คันทรี่ส์บอย) 
ผู้สมัครจะต้องเปน็ผู้ทีมี่ความสามารถดีเด่นทางด้านดนตรี  อาทิเช่น   

- ไวโอลีน              -  ดับเบิ้ลเบส    
- กีตาร์โปร่ง        -  แบนโจ   
- นักร้องเพลงสากลสไตส์คนัทรีส์ (ชาย-หญิง)   -  แอดโคเด้ียน    
- กีตาร์ฮาวา     -  เครื่องดนตรีอ่ืน ๆ                               

โดยทางมหาวิทยาลัยฯ จะทําการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัย 
กําหนดไว้ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053 875 323) 

 
ดนตรีพื้นบ้านอีสาน(วงโปงลางแม่โจ้) 
ผู้สมัครจะต้องเปน็ผู้ทีมี่ความสามารถดีเด่นทางด้านดนตรีพ้ืนเมืองอีสาน อาทิเช่น 

- แคน      -  โปงลาง   
- พิณ     -  โหวด   
- กลองชุด     -  เบส       
- กีตาร์ไฟฟ้า     -  คีย์บอร์ด   
- นางไห      -  นาฏศิลป์      
- อีสาน และนกัร้องหมอลํา (ชาย-หญิง)  ประจําวงดนตรีโปงลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

โดยทางมหาวิทยาลัยฯ จะทําการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัย 
กําหนดไว้ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053 875 323) 

 
ดนตรีไทย  ดนตรีพื้นเมือง  และนาฏศิลป์                       
ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถดีเด่นทางด้านดนตรีไทยทั่วไป    ดนตรี

พ้ืนเมือง  พ้ืนบ้าน นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน ดนตรีไทยทุกประเภท และศิลปะการแสดง  ล้านนาทุกแขนงมี
ความสามารถทางด้านช่างฝีมือ  เขียนลาย(ตอกลายผ้าและกระดาษ)  เครื่องสักการะงานใบตอง     
ช่างออกแบบ  และช่างแต่งหน้า 

โดยทางมหาวิทยาลัยฯ จะทําการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัย 
กําหนดไว้ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053 873 155) 
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3. คณะ / สาขาวิชาที่ต้องการรับสมัคร 
 

หลักสตูร 4 และ 5 ปี 
 

ลําดับ
ที่ 

คณะ/สาขาวิชา  
(โครงการ/หลักสูตร) 

GPAX.     
ไม่ต่ํา 

1 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่) 
รับผู้กําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 

2 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชสวน) 
รับผู้กําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 

3 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (อารักขาพืช) 
รับผู้กําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 

4 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เกษตรเคมี) 
รับผู้กําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 

5 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ปฐพีศาสตร์) 
รับผู้กําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 

6 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 
รับผู้กําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 

7 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
(สหวิทยาการ-วิทยาการสมุนไพร) 
รับผู้กําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 

8 วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน 
รับผู้กําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 

9 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
รับผู้กําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 

10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม   รับผู้กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
/ ศิลป-์คณิตศาสตร์ 
ปวช.ทางด้านสถาปัตยกรรม เท่านั้น   (จะต้องสอบผ่านวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557) 

2.00 

11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  รับผู้กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / 
ศิลป-์คณิตศาสตร์ 
ปวช.ทางด้านสถาปัตยกรรม เท่านั้น   (จะต้องสอบผ่านวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557) 
 

2.00 
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ลําดับ
ที่ 

คณะ/สาขาวิชา  
(โครงการ/หลักสูตร) 

GPAX.     
ไม่ต่ํา 

12 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา สาขาวิชาการประมง  
รับผู้กําลังศึกษาม.6 รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 

13 คณะบริหารธรุกิจ สาขาวิชาการจัดการ 
รับผู้กําลังศึกษาม.6   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป-์คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 

14 คณะบริหารธรุกิจ สาขาวิชาการตลาด 
รับผู้กําลังศึกษาม.6   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป-์คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 

15 คณะบริหารธรุกิจ สาขาวิชาการบัญช ี
รับผู้กําลังศึกษาม.6   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป-์คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 

16 คณะบริหารธรุกิจ สาขาวิชาการเงิน 
รับผู้กําลังศึกษาม.6   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป-์คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 

17 คณะบริหารธรุกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
รับผู้กําลังศึกษาม.6   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป-์คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 

18 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
รับผู้กําลังศึกษาม.6   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป-์คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 

19 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 

20 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
รับผู้กําลังศึกษาม.6   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป-์คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 

21 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 
รับผู้กําลังศึกษาม.6   ทุกแผนการเรียน   

2.00 

22 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ 
รับผู้กําลังศึกษาม.6   ทุกแผนการเรียน  

2.00 

23 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  ทุกแผนการเรียน และ เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษมากกว่า 12 น. 
รายวิชาภาษาต่างประเทศไม่ต่ํากว่า 2.50 

2.00 

24 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.50 

25 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.50 

26 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร   
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร       
รับผู้กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.50 
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ลําดับ
ที่ 

คณะ/สาขาวิชา  
(โครงการ/หลักสูตร) 

GPAX.     
ไม่ต่ํา 

27 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.50 

28 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.50 

29 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 
รับแผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 

30 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 

31 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 

32 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 

33 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 

34 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 

35 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 

36 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.00 

37 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  ทุกแผนการเรียน    

2.00 

38 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  ทุกแผนการเรียน    

2.00 

39 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (นอกเวลา-เรียนตอนเย็น) 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  ทุกแผนการเรียน 

2.00 

40 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น (นอกเวลา-เรียนตอนเย็น) 
รับผู้กําลังศึกษาม.6  ทุกแผนการเรียน 

2.00 
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หลักสตูร 4 ปี เทียบเข้าเรียน 
ลําดับ
ที่ 

คณะ/สาขาวิชา 
(โครงการ/หลักสูตร) 

GPAX.     
ไม่ต่ํา 

1 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่) 
รับผู้กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า ประเภทวิชาทาง   พืชไร่ เท่านั้น หรือ 
อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

2.00 

2 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 
รับผู้กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า  ประเภทวิชาทาง  พืชศาสตร์      
สัตวศาสตร์ สัตว์รักษ์ สัตวแพทย์ เกษตรป่าไม้ การประมง  ช่างเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร 
หรือ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  อุตสาหกรรมเกษตร  
หมายเหตุ หากมิได้เรียนวิชาที่ไดก้ําหนดจะต้องเรียนวิชาพื้นฐาน(เพิ่มเติม) ตามมติอาจารย์ประจํา
หลักสูตร  

2.00 

3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
รับผู้กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า ประเภทวิชาทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์  
ภูมิสถาปัตยกรรม เท่านั้น  พร้อมแนบแฟ้มสะสมผลงาน (ตัวจริง) พร้อมใบสมัคร  และ      
รับคืนได้วันประกาศผลเป็นต้นไป 

2.00 

4 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 
รับผู้กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม ทาง
สัตว์  สัตวศาสตร์  สัตวรักษ์  เทคนิคการเกษตร หรือ  สัตวบาล และอนุปริญญาสัตวแพทย์  
ผู้สมัครที่ไม่ได้เรียนวิชา การผลิตสัตว์ปีก มาก่อน ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา สศ241 การผลิต
สัตว์ปีก และ นักศึกษาที่เรียนวิชา การผลิตสัตว์ปีกมาแล้ว จะต้องสอบวัดความรู้พื้นฐานด้าน
สัตว์ปีกผ่านเกณฑ์ 60 % ถ้าไม่ผ่านต้องลงทะเบียนเรียนวิชา สศ 241 การผลิตสัตว์ปีก ของ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อผ่านการคัดเลือกและเข้ามาเป็นนักศึกษาแล้ว 
หมายเหตุ สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางสัตวแพทย์จะต้องเรียนวิชาพื้นฐาน (เพิ่มเติม) 
ตามมติอาจารย์ประจําหลักสูตร อย่างน้อย 15 หน่วยกิต 

2.00 

5 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สุกร) 
รับผู้กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม ทาง
สัตว์  สัตวศาสตร์  สัตวรักษ์  เทคนิคการเกษตร หรือ  สัตวบาล และอนุปริญญาสัตวแพทย์  
ผู้สมัครที่ไม่ได้เรียนวิชา การผลิตสุกรมาก่อน หรือไม่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ปรับ
ระดับคะแนนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ฝึกงาน     ที่ไม่ได้เรียนวิชาการผลิตสุกร 
ภาคทฤษฎี มาก่อน ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา สศ 243 การผลิตสุกร ของคณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยี เมื่อผ่านการคัดเลือกและเข้ามาเป็นนักศึกษาแล้ว 
หมายเหตุ สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางสัตวแพทย์จะต้องเรียนวิชาพื้นฐาน (เพิ่มเติม) 
ตามมติอาจารย์ประจําหลักสูตร อย่างน้อย 15 หน่วยกิต 

2.00 



รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
โควตาผู้มีความสามารถพิเศษ (กีฬา-ดนตรี และนาฏศิลป์) 

ประจําปีการศึกษา 2557 
 

ลําดับ
ที่ 

คณะ/สาขาวิชา 
(โครงการ/หลักสูตร) 

GPAX.     
ไม่ต่ํา 

6 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 
รับผู้กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม ทาง
สัตว์  สัตวศาสตร์  สัตวรักษ์  เทคนิคการเกษตร หรือ  สัตวบาล และอนุปริญญาสัตวแพทย์  
ผู้สมัครที่ไม่ได้เรียนวิชา การผลิตโคนม การผลิตโคเนื้อ และวิชายาและการใช้ยาในสัตว์มา
ก่อน หรือไม่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ปรับระดับคะแนนเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ฝึกงานที่ไม่ได้เรียนวิชาการผลิตโคนมและโคเน้ือ ภาคทฤษฎี มาก่อน ต้อง
ลงทะเบียนเรียนวิชา สศ 242 การผลิตโคนมและโคเนื้อ และวิชา สศ 474  ยาและการใช้ยา
ในสัตว์  ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อผ่านการคัดเลือกและเข้ามาเป็นนักศึกษา
แล้ว 
หมายเหตุ สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางสัตวแพทย์จะต้องเรียนวิชาพื้นฐาน (เพิ่มเติม) 
ตามมติอาจารย์ประจําหลักสูตร อย่างน้อย 15 หน่วยกิต 

2.00 

7 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา สาขาวิชาการประมง  
รับผู้กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า ประเภทวิชาทางการประมง  หรือ 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  หรือ เทคโนโลยีการประมง หรือ ทางสัตวศาสตร์ ทั้งน้ีอยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

2.00 

8 คณะบริหารธรุกิจ สาขาวิชาการจัดการ 
รับผู้กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า ประเภทวิชาทางสาขาวิชาการจัดการ 
หรือ บริหารธรุกิจ เท่านั้น 

2.25 

9 คณะบริหารธรุกิจ สาขาวิชาการตลาด 
รับผู้กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า ประเภทวิชาทางสาขาวิชาการตลาด 
หรือ บริหารธรุกิจ เท่านั้น 

2.00 

10 คณะบริหารธรุกิจ สาขาวิชาการบัญช ี
รับผู้กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า ประเภทวิชาทางการบัญชีเท่านัน้ 

2.00 

11 คณะบริหารธรุกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ   
รับผู้กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า ประเภทวิชาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
และ/หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น 

2.00 

12 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 
รับผู้กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท่า ประเภทวิชาทางอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การจดัการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตร การโรงแรม และ
บริการภาษาต่างประเทศ  ธุรกิจบริการ ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม  บริหารธุรกิจ หรือ อยู่
ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

2.00 
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4. การจัดส่งเอกสารการสมัคร (ด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์) 
  ผู้สมัครพิมพ์ไฟล์ข้อมูลการสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนลงบนกระดาษขนาด A4  และ
จัดเรียงเอกสารประกอบการรับสมัคร (เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา) ข้อ 1-9 ดังต่อไปนี้ 
   1. ใบสมัคร (ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ในกรอบ) และ รูปถ่ายอีก 4 รูป 
       (เขียนชื่อ-นามสกุล หลังรูปทุกใบให้เรียบร้อย) 
   2. สําเนา หลักฐานการชําระเงินค่าสมัคร ที่ชําระเงินแล้ว ถ่ายสําเนาลงกระดาษA4 

3.  สําเนา บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร  
4.  สําเนา ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 
5.  สําเนา ใบแสดงผลการศึกษา  

- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 GPAX 5 ภาคเรียน ข้ึนไป 
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ เทียบเท่า  GPAX 3 ภาคเรียน ข้ึนไป 

6.  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ หรือ สถานพยาบาลเอกชน 
     ซ่ึงรัฐบาลรับรอง 1 ฉบับ          
7. ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาต้นสังกัด        
8. ใบรับรองความสามารถทางกีฬาที่ออกให้โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ

เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติ  หรือกรมพลศึกษา  หรือ กรุงเทพมหานคร  หรือ สมาคมกีฬา
แห่งประเทศไทย  หรือจังหวัดต้นสังกัดหรือได้รับรองจากองค์กรที่คณะกรรมการพิจารณาเอกสารรับ
สมัครของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยอมรับ (ฉบับจริง 1 และ ชุดสําเนา 1 ชุด)  

9. ใบรับรองความสามารถทางด้านดนตรี ที่ออกให้โดยสถานศึกษาหรือ 
เจ้าภาพจัดการแสดงหรือได้รับรองจากองค์กรที่คณะกรรมการจัดงาน ได้พิจารณา (ฉบับจริง 1 และ 
ชุดสําเนา 1 ชุด)              

จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือ ด้วยตนเอง มายังกลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผลและรับเข้า 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย       
จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50290  โทรศัพท์ 053-875-375 โทรสาร  053-875-376 ภายในวนัที ่20 
มกราคม 2557 เท่าน้ัน (มหาวิทยาลัยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสําคัญ)  

 
 

5. ตรวจสอบสถานะการสมัคร / แกไ้ขข้อมูลการสมัคร / การรับใบสมัคร และการชําระเงินค่าสมัคร 
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร / แก้ไขข้อมูลการสมัคร / การรับใบสมัคร 

และการชําระเงินค่าสมัคร  ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.education.mju.ac.th เท่านั้น (หลังจากส่ง
ไปรษณีย์ 10 วันทําการ) 

 
 



รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
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6. เวลาและสถานที่สอบ 
รายละเอียด ประเภท 

 รายงานตัว สอบ 
สถานที่ 

 
วันที่ 25-26 มกราคม 2557 ด้านกีฬา (ทุกชนิดกีฬา) 

 8.30-16.00 น. 
 
 

8.30-16.00 น. 
 

 

ณ  ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ 
อาคารอํานวย  ยศสุข 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

โทรศัพท์ 053 875 315 
วันที่ 29 มกราคม 2557 ด้านดนตรีไทย  ดนตรีพื้นเมือง   

และนาฏศิลป์ 
 
 

8.30-16.00 น. 
 
 

8.30-16.30 น. 
 
 

ณ ห้องฝึกซ้อมดนตรี-นาฏศิลป์  
โดมแผ่พืชน์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
โทรศัพท์ 053 873 155 

วันที่ 25 
มกราคม 2557 

วันที่ 26 
มกราคม 2557 

ด้านดนตรีลูกทุ่ง (วงแม่โจ้แบนด์) 
ดนตรีสากลสไตล์คันทรีส์  

(วงดนตรีแม่โจ้คันทรี่ส์บอย) 
และดนตรีพื้นบ้านอีสาน            

(วงดนตรีโปงลาง) 

8.30-16.00 น. 
 
 

8.30-16.30 น. 
 
 

ณ  ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ 
อาคารอํานวย  ยศสุข 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

โทรศัพท์ 053 875 323 

หมายเหตุ 
กรณีผู้สมัครคณะสถาปัตยกรรมฯ จะต้องเข้าสอบวนัที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2557 อีกครั้งหนึ่ง ตามที่

คณะได้กําหนด (อีกครั้ง) ด้วย หากขาดสอบถือว่าท่านสละสิทธิ์ทกุกรณี 
**โปรดตรวจสอบเวลา และ สถานที่สอบ ที ่www.education.mju.ac.th 

 
 

7. ประกาศผลการคัดเลือก/สอบคัดเลือก                                                                           
ประกาศผลการคัดเลือก/สอบคัดเลือกทกุประเภท ผ่านระบบอินเตอร์เนต็ที่

www.education.mju.ac.th เท่านัน้ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 
 
 

8. การยืนยันสิทธิ์ ในระหว่างวันที่ 10-28 กุมภาพันธ์ 2557 
1. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ 

www.education.mju.ac.th เท่านั้น และต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า ท่านละ 8,000 
บาท (ภาคปกติ) หรือ 11,000 บาท (นอกเวลา) ณ  บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์  หรือ บริษัท
เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด  ทุกสาขาทั่วประเทศ วันที่ 10-28 กุมภาพันธ์ 2557 (ไม่มีการผ่อนผันไม่ว่า
กรณีใดๆทั้งส้ิน) หากไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์    เพื่อเรียก
ลําดับสํารองต่อไป 
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2. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (เฉพาะหลักสูตร 4และ 5 ปี เท่านั้น) เมื่อยืนยันสิทธิ์การเข้า

เป็นนักศึกษาใหม่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.education.mju.ac.th และชําระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาล่วงหน้าแล้ว หากประสงค์จะยืนยันสิทธิ์ หรือ สละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
จะต้องยืนยันสิทธิ์ หรือ สละสิทธิ์ อีกครั้ง ในระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) บนเว็บไซต์ 
www.cuas.or.th  ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เท่าน้ัน   

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะแจ้งรหัสระบุตัวบุคคล (password)เพื่อเข้าสู่ระบบเคลียริ่งเฮาส์ให้ผู้
ได้รับการสอบคัดเลือกทราบบนเว็บไซต์www.education.mju.ac.thในวันที่ 1 เมษายน 2557เป็นต้นไป 
ผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือก (ระบบรับตรง) น้ีแล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ โดยระบบกลาง (Admissions)ได้อีก 

3. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่    
(อีกครั้งหนึ่ง) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.education.mju.ac.thเท่านั้น และชําระเงินค่าธรรมเนียม
นักศึกษาใหม่, ค่าบํารุงพิเศษคณะ, ค่าบํารุงหอพักนักศึกษาใหม่ และ ค่ากิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาใหม่ ฯลฯ ไม่เกินท่านละ 10,000 บาท ณ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่ว
ประเทศ วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2557 (ไม่มีการผ่อนผันไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน) หากไม่ชําระ
ค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ 

4. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องมารายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 
(ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557 เวลา 
9.00-16.00 น. หากไม่มารายงานตัวด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง ถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ 

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกผู้สมัครตามเงื่อนไขของสาขาวิชาและ
คุณสมบัติที่หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยกําหนดไว้เท่านั้น และขอยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกที่
ไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัคร ค่าธรรมเนียม
การศึกษาล่วงหน้า ค่ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ และค่าธรรมเนียมการศึกษาทุก
ประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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8. อัตราค่าบาํรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2557                          
(หลักสตูร 4 และ 5 ปี) 
                                    *คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา (โดยประมาณการ) 
ประเภทค่าธรรมเนียม ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

  เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 เทอม 4 เทอม 5 เทอม 6 เทอม 7 เทอม 8
เรียกเก็บในวันที่ 6-20 มกราคม 2557 >> บัญชีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  (ใบที่1) 
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 300               
ค่าประกันของเสียหาย 1,000               
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 200   200   200   200   
ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
ค่าพัฒนานักศึกษา 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150
ค่าลงทะเบียนเรียน(หน่วยกิต) 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850
รวม 8,000 6,500 6,700 6,500 6,700 6,500 6,700 6,500
เรียกเก็บในวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2557 >> บัญชีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ใบที่2) 
ค่าธรรมเนียมนศ.ใหม่ชั้นปีที่ 1 500               

ค่าบํารุงพิเศษคณะ 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
ค่าบํารุงหอพักนศ.ใหม่2,800-3,400 3,400 3,400             
ค่ามัดจํากุญแจ (ได้คืนภายหลัง) 700               
ค่าอาหารและค่าอบรมจริยธรรมฯ 1,000               
รวม 10,100 7,900 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
เรียกเก็บในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557 >> โปรดเตรียม (เงินสด) มาชําระที่ร้านค้าทีจํ่าหน่ายสินค้า 
ค่าตรวจร่างกาย 150               
ค่าเสื้อกิจกรรม จํานวน 5 ตัว 550               
ค่าสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ 530               
ค่ากระโปรง (เฉพาะนศ.หญิง) 120               
รวม 1,350               

รวมทั้งสิ้นไม่เกนิ 19,450 14,400 11,200 11,000 11,200 11,000 11,200 11,000

หมายเหตุ ทั้งนี้ยงัไม่รวมค่าเครื่องแต่งกายชุดนักศึกษาใหม่ และ ค่าเอกสารตําราเรียน    
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*วิทยาลัยบริหารศาสตร ์(ภาคปกติ) 
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา (โดยประมาณการ) 

ประเภทค่าธรรมเนียม ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
  เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 เทอม 4 เทอม 5 เทอม 6 เทอม 7 เทอม

เรียกเก็บในวันที่ 6-20 มกราคม 2557 >> บัญชีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  (ใบที่1) 
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 300               
ค่าประกันของเสียหาย 1,000               
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 200   200   200   200   
ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,50
ค่าพัฒนานักศึกษา 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,15
ค่าลงทะเบียนเรียน(หน่วยกิต) 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,85
รวม 8,000 6,500 6,700 6,500 6,700 6,500 6,700 6,50
เรียกเก็บในวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2557 >> บัญชีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ใบที่2) 
ค่าธรรมเนียมนศ.ใหม่ชั้นปีที่ 1 500               

ค่าบํารุงพิเศษคณะ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00
ค่าบํารุงหอพักนศ.ใหม่2,800-3,400 3,400 3,400             
ค่ามัดจํากุญแจ (ได้คืนภายหลัง) 700               
ค่าอาหารและค่าอบรมจริยธรรมฯ 1,000               
รวม 10,600 8,400 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00
เรียกเก็บในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557 >> โปรดเตรียม (เงินสด) มาชําระที่ร้านค้าทีจํ่าหน่ายสินค้า 
ค่าตรวจร่างกาย 150               
ค่าเสื้อกิจกรรม จํานวน 5 ตัว 550               
ค่าสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ 530               
ค่ากระโปรง (เฉพาะนศ.หญิง) 120               
รวม 1,350               

รวมทั้งสิ้นไม่เกนิ 19,950 14,900 11,700 11,500 11,700 11,500 11,700 11,5

หมายเหตุ ทั้งนี้ยงัไม่รวมค่าเครื่องแต่งกายชุดนักศึกษาใหม่ และ ค่าเอกสารตําราเรียน    

 
 
 
 



รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
โควตาผู้มีความสามารถพิเศษ (กีฬา-ดนตรี และนาฏศิลป์) 

ประจําปีการศึกษา 2557 
 

 * วิทยาลัยบริหารศาสตร ์(นอกเวลา-เรียนตอนเย็น) 
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา (โดยประมาณการ) 

ประเภทค่าธรรมเนียม ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
  เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 เทอม 4 เทอม 5 เทอม 6 เทอม 7 เทอม 8

เรียกเก็บในวันที่ 6-20 มกราคม 2557 >> บัญชีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  (ใบที่1) 
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 300               
ค่าประกันของเสียหาย 1,000               
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 200   200   200   200   
ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
ค่าพัฒนานักศึกษา 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150
ค่าลงทะเบียนเรียน(หน่วยกิต)เหมา 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
รวม 10,550 9,050 9,250 9,050 9,250 9,050 9,250 9,050
เรียกเก็บในวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2557 >> บัญชีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ใบที่2) 
ค่าธรรมเนียมนศ.ใหม่ชั้นปีที่ 1 500               

ค่าบํารุงพิเศษคณะ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
ค่าบํารุงหอพักนศ.ใหม่  
ค่ามัดจํากุญแจ (ได้คืนภายหลัง) 

ม.ได้จัดหาหอพักเอกชนในเครือข่ายไว้ให้แล้ว สามารถทราบช่ือหอในวันที่ 29-30 ก.ค.57  
โปรดเตรียมค่าธรรมเนียมหอพัก และค่ามัดจําล่วงหน้า 2 เดือน  

ค่าอาหารและค่าอบรมจริยธรรมฯ 1,000               
รวม 6,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
เรียกเก็บในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557 >> โปรดเตรียม (เงินสด) มาชําระที่ร้านค้าทีจํ่าหน่ายสินค้า 
ค่าตรวจร่างกาย 150               
ค่าเสื้อกิจกรรม จํานวน 5 ตัว 550               
ค่าสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ 530               
ค่ากระโปรง (เฉพาะนศ.หญิง) 120               
รวม 1,350               

รวมทั้งสิ้นไม่เกนิ 18,400 14,050 14,250 14,050 14,250 14,050 14,250 14,050

หมายเหตุ ทั้งนี้ยงัไม่รวมค่าเครื่องแต่งกายชุดนักศึกษาใหม่ และ ค่าเอกสารตําราเรียน    

 
 
 



รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
โควตาผู้มีความสามารถพิเศษ (กีฬา-ดนตรี และนาฏศิลป์) 

ประจําปีการศึกษา 2557 
 

* คณะผลิตกรรมการเกษตร * วิทยาลัยพลังงาน  * คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี             
* คณะเทคโนโลยีการประมงและทรพัยากรทางน้ํา * คณะวิทยาศาสตร์ * คณะศิลปศาสตร ์  
* คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม * คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา (โดยประมาณการ) 
ประเภทค่าธรรมเนียม ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

  เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 เทอม 4 เทอม 5 เทอม 6 เทอม 7 เทอม 8
เรียกเก็บในวันที่ 6-20 มกราคม 2557 >> บัญชีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  (ใบที่1) 
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 300               
ค่าประกันของเสียหาย 1,000               
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 200   200   200   200   
ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
ค่าพัฒนานักศึกษา 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150
ค่าลงทะเบียนเรียน(หน่วยกิต) 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850
รวม 8,000 6,500 6,700 6,500 6,700 6,500 6,700 6,500
เรียกเก็บในวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2557 >> บัญชีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ใบที่2) 
ค่าธรรมเนียมนศ.ใหม่ชั้นปีที่ 1 500               

ค่าบํารุงพิเศษคณะ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
ค่าบํารุงหอพักนศ.ใหม่2,800-3,400 3,400 3,400             
ค่ามัดจํากุญแจ (ได้คืนภายหลัง) 700               
ค่าอาหารและค่าอบรมจริยธรรมฯ 1,000               
รวม 8,600 6,400 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
เรียกเก็บในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557 >> โปรดเตรียม (เงินสด) มาชําระที่ร้านค้าทีจํ่าหน่ายสินค้า 
ค่าตรวจร่างกาย 150               
ค่าเสื้อกิจกรรม จํานวน 5 ตัว 550               
ค่าสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ 530               
ค่ากระโปรง (เฉพาะนศ.หญิง) 120               
รวม 1,350               

รวมทั้งสิ้นไม่เกนิ 17,950 12,900 9,700 9,500 9,700 9,500 9,700 9,500

หมายเหตุ ทั้งนี้ยงัไม่รวมค่าเครื่องแต่งกายชุดนักศึกษาใหม่ และ ค่าเอกสารตําราเรียน    
   

 
 



รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
โควตาผู้มีความสามารถพิเศษ (กีฬา-ดนตรี และนาฏศิลป์) 

ประจําปีการศึกษา 2557 
 

 
* คณะบริหารธุรกิจ     * คณะเศรษฐศาสตร ์

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา (โดยประมาณการ) 
ประเภทค่าธรรมเนียม ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

  เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 เทอม 4 เทอม 5 เทอม 6 เทอม 7 เทอม 8
เรียกเก็บในวันที่ 6-20 มกราคม 2557 >> บัญชีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  (ใบที่1) 
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 300               
ค่าประกันของเสียหาย 1,000               
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 200   200   200   200   
ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
ค่าพัฒนานักศึกษา 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150
ค่าลงทะเบียนเรียน(หน่วยกิต) 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850
รวม 8,000 6,500 6,700 6,500 6,700 6,500 6,700 6,500
เรียกเก็บในวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2557 >> บัญชีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ใบที่2) 
ค่าธรรมเนียมนศ.ใหม่ชั้นปีที่ 1 500               

ค่าบํารุงพิเศษคณะ 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
ค่าบํารุงหอพักนศ.ใหม่2,800-3,400 3,400 3,400             
ค่ามัดจํากุญแจ (ได้คืนภายหลัง) 700               
ค่าอาหารและค่าอบรมจริยธรรมฯ 1,000               
รวม 8,100 5,900 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
เรียกเก็บในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557 >> โปรดเตรียม (เงินสด) มาชําระที่ร้านค้าทีจํ่าหน่ายสินค้า 
ค่าตรวจร่างกาย 150               
ค่าเสื้อกิจกรรม จํานวน 5 ตัว 550               
ค่าสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ 530               
ค่ากระโปรง (เฉพาะนศ.หญิง) 120               
รวม 1,350               

รวมทั้งสิ้นไม่เกนิ 17,450 12,400 9,200 9,000 9,200 9,000 9,200 9,000

หมายเหตุ ทั้งนี้ยงัไม่รวมค่าเครื่องแต่งกายชุดนักศึกษาใหม่ และ ค่าเอกสารตําราเรียน    

 
 
 



รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
โควตาผู้มีความสามารถพิเศษ (กีฬา-ดนตรี และนาฏศิลป์) 

ประจําปีการศึกษา 2557 
 

 
*คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา (โดยประมาณการ) 
ประเภทค่าธรรมเนียม ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

  เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 เทอม 4 เทอม 5 เทอม 6 เทอม 7 เทอม 8
เรียกเก็บในวันที่ 6-20 มกราคม 2557 >> บัญชีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  (ใบที่1) 
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 300               
ค่าประกันของเสียหาย 1,000               
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 200   200   200   200   
ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
ค่าพัฒนานักศึกษา 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150
ค่าลงทะเบียนเรียน(หน่วยกิต) 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850
รวม 8,000 6,500 6,700 6,500 6,700 6,500 6,700 6,500
เรียกเก็บในวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2557 >> บัญชีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ใบที่2) 
ค่าธรรมเนียมนศ.ใหม่ชั้นปีที่ 1 500               

ค่าบํารุงพิเศษคณะ                 
ค่าบํารุงหอพักนศ.ใหม่2,800-3,400 3,400 3,400             
ค่ามัดจํากุญแจ (ได้คืนภายหลัง) 700               
ค่าอาหารและค่าอบรมจริยธรรมฯ 1,000               
รวม 5,600 3,400             
เรียกเก็บในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557 >> โปรดเตรียม (เงินสด) มาชําระที่ร้านค้าทีจํ่าหน่ายสินค้า 
ค่าตรวจร่างกาย 150               
ค่าเสื้อกิจกรรม จํานวน 5 ตัว 550               
ค่าสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ 530               
ค่ากระโปรง (เฉพาะนศ.หญิง) 120               
รวม 1,350               

รวมทั้งสิ้นไม่เกนิ 14,950 9,900 6,700 6,500 6,700 6,500 6,700 6,500

หมายเหตุ ทั้งนี้ยงัไม่รวมค่าเครื่องแต่งกายชุดนักศึกษาใหม่ และ ค่าเอกสารตําราเรียน    

 
 
 



รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
โควตาผู้มีความสามารถพิเศษ (กีฬา-ดนตรี และนาฏศิลป์) 

ประจําปีการศึกษา 2557 
 

 
9. อัตราค่าบาํรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2557                               
(หลักสตูร 4 ปีเทียบเข้าเรียน) 
* คณะผลิตกรรมการเกษตร * คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยี     * คณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ํา     * คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบสิ่งแวดล้อม  

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา (โดยประมาณการ) 
ประเภทค่าธรรมเนียม ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

      เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 เทอม 4
เรียกเก็บในวันที่ 6-20 มกราคม 2557 >> บัญชีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  (ใบที่1) 
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา     300       
ค่าประกันของเสียหาย     1,000       
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ     200   200   
ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย     2,500 2,500 2,500 2,500
ค่าพัฒนานักศึกษา     1,150 1,150 1,150 1,150
ค่าลงทะเบียนเรียน(หน่วยกิต)     2,850 2,850 2,850 2,850
รวม     8,000 6,500 6,700 6,500
เรียกเก็บในวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2557 >> บัญชีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ใบที่2) 
ค่าธรรมเนียมนศ.ใหม่ชั้นปีที่ 3     500       

ค่าบํารุงพิเศษคณะ     3,000 3,000 3,000 3,000
ค่าบํารุงหอพักนศ.ใหม่     
ค่ามัดจํากุญแจ (ได้คืนภายหลัง)     

ม.ได้จัดหาหอพักเอกชนในเครือข่ายไว้ให้แล้ว
สามารถทราบช่ือหอในวันที่ 29-30 ก.ค.57

ค่าอาหารและค่าอบรมจริยธรรมฯ     1,000       
รวม     4,500 3,000 3,000 3,000
เรียกเก็บในวันที่  30 กรกฎาคม 2557 >> โปรดเตรียม (เงนิสด) มาชําระที่ร้านค้าที่จําหน่ายสินค้า 
ค่าตรวจร่างกาย     150       
ค่าเสื้อกิจกรรม จํานวน 5 ตัว     550       
ค่าสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ     530       
ค่ากระโปรง (เฉพาะนศ.หญิง)     120       
รวม     1,350       

รวมทั้งสิ้นไม่เกนิ     13,850 9,500 9,700 9,500

หมายเหตุ ทั้งนี้ยงัไม่รวมค่าเครื่องแต่งกายชุดนักศึกษาใหม่ และ ค่าเอกสารตําราเรียน    
   



รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
โควตาผู้มีความสามารถพิเศษ (กีฬา-ดนตรี และนาฏศิลป์) 

ประจําปีการศึกษา 2557 
 

 
* คณะบริหารธุรกิจ 

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา (โดยประมาณการ) 
ประเภทค่าธรรมเนียม ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

      เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 เทอม 4
เรียกเก็บในวันที่ 6-20 มกราคม 2557 >> บัญชีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  (ใบที่1) 
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา     300       
ค่าประกันของเสียหาย     1,000       
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ     200   200   
ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย     2,500 2,500 2,500 2,500
ค่าพัฒนานักศึกษา     1,150 1,150 1,150 1,150
ค่าลงทะเบียนเรียน(หน่วยกิต)     2,850 2,850 2,850 2,850
รวม     8,000 6,500 6,700 6,500
เรียกเก็บในวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2557 >> บัญชีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ใบที่2) 
ค่าธรรมเนียมนศ.ใหม่ชั้นปีที่ 3     500       

ค่าบํารุงพิเศษคณะ     2,000 2,000 2,000 2,000
ค่าบํารุงหอพักนศ.ใหม่     
ค่ามัดจํากุญแจ (ได้คืนภายหลัง)     

ม.ได้จัดหาหอพักเอกชนในเครือข่ายไว้ให้แล้ว
สามารถทราบช่ือหอในวันที่ 29-30 ก.ค.57

ค่าอาหารและค่าอบรมจริยธรรมฯ     1,000       
รวม     3,500 2,000 2,000 2,000
เรียกเก็บในวันที่  30 กรกฎาคม 2557 >> โปรดเตรียม (เงนิสด) มาชําระที่ร้านค้าที่จําหน่ายสินค้า 
ค่าตรวจร่างกาย     150       
ค่าเสื้อกิจกรรม จํานวน 5 ตัว     550       
ค่าสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ     530       
ค่ากระโปรง (เฉพาะนศ.หญิง)     120       
รวม     1,350       

รวมทั้งสิ้นไม่เกนิ     12,850 8,500 8,700 8,500

หมายเหตุ ทั้งนี้ยงัไม่รวมค่าเครื่องแต่งกายชุดนักศึกษาใหม่ และ ค่าเอกสารตําราเรียน    
 

 
 



รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
โควตาผู้มีความสามารถพิเศษ (กีฬา-ดนตรี และนาฏศิลป์) 

ประจําปีการศึกษา 2557 
 

 
*คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา (โดยประมาณการ) 
ประเภทค่าธรรมเนียม ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

      เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 เทอม 4
เรียกเก็บในวันที่ 6-20 มกราคม 2557 >> บัญชีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  (ใบที่1) 
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา     300       
ค่าประกันของเสียหาย     1,000       
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ     200   200   
ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย     2,500 2,500 2,500 2,500
ค่าพัฒนานักศึกษา     1,150 1,150 1,150 1,150
ค่าลงทะเบียนเรียน(หน่วยกิต)     2,850 2,850 2,850 2,850
รวม     8,000 6,500 6,700 6,500
เรียกเก็บในวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2557 >> บัญชีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ใบที่2) 
ค่าธรรมเนียมนศ.ใหม่ชั้นปีที่ 3     500       

ค่าบํารุงพิเศษคณะ         
ค่าบํารุงหอพักนศ.ใหม่     
ค่ามัดจํากุญแจ (ได้คืนภายหลัง)     

ม.ได้จัดหาหอพักเอกชนในเครือข่ายไว้ให้แล้ว
สามารถทราบช่ือหอในวันที่ 29-30 ก.ค.57

ค่าอาหารและค่าอบรมจริยธรรมฯ     1,000       
รวม     1,500    
เรียกเก็บในวันที่  30 กรกฎาคม 2557 >> โปรดเตรียม (เงนิสด) มาชําระที่ร้านค้าที่จําหน่ายสินค้า 
ค่าตรวจร่างกาย     150       
ค่าเสื้อกิจกรรม จํานวน 5 ตัว     550       
ค่าสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ     530       
ค่ากระโปรง (เฉพาะนศ.หญิง)     120       
รวม     1,350       

รวมทั้งสิ้นไม่เกนิ     10,850 6,500 6,700 6,500

หมายเหตุ ทั้งนี้ยงัไม่รวมค่าเครื่องแต่งกายชุดนักศึกษาใหม่ และ ค่าเอกสารตําราเรียน    

 
 
 
 
 



รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
โควตาผู้มีความสามารถพิเศษ (กีฬา-ดนตรี และนาฏศิลป์) 

ประจําปีการศึกษา 2557 
 

 

10. ทุนการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีเงินทนุการศึกษา สําหรบัช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความจําเป็น
เพื่อให้สามารถเรียนได้จนสําเร็จการศึกษา โดยแบ่งเปน็ 3 ประเภท 

1.  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) เป็นโครงการทีไ่ด้จดัตั้งข้ึน
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของชาติได้มีโอกาสในการศึกษาต่อโดยเท่าเทียมกัน และเปน็การเปิดโอกาส
ทางการศึกษาให้กว้างข้ึน มีวัตถปุระสงค์เพื่อให้นกัศึกษากู้ยืมเงินสําหรับเปน็ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกบัการศึกษา และค่าใช้จ่ายในการครองชีพระหว่างศึกษา 

2. กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย เป็นโครงการทีไ่ด้จัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือ
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเปน็นกัศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้ผ่านการพิจารณาให้ได้รบั
กองทนุเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) แล้วเท่านั้น แต่นักศึกษามีความเดือดร้อน และ
จําเปน็ต้องใช้จ่ายเงินอย่างกะทันหัน 

3. ทุนให้เปล่า หรือ ทุนทั่วไป ทีม่หาวิทยาลัยได้รบับริจาคจากหน่วยงานต่างๆ 
สําหรับนักศึกษาที่มีฐานะยากจน 

********************** 
 
 
 
 
 


