
 
ประกาศมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า (ระบบรับตรง) 
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  
มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2557 

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

ด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา    

ปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. (ระบบรับตรง) โดยวิธีการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา

ต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  ปีการศึกษา 2557 ดังนั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จึงขอ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ตามความต้องการของ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ให้โรงเรียนต่าง ๆ ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้      
ให้นักเรียนผู้สนใจดําเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครต่อไปนี้ 

1.  ผู้สมัครตรวจดูคุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา วันและเวลา คัดเลือก/

สอบคัดเลือก และกรอกข้อมูลใบสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.education.mju.ac.th เท่านั้น 

  2.  ผู้สมัครพิมพไ์ฟล์ข้อมูลการสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 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 และจัดส่งให้มหาวิทยาลัยแมโ่จ้  

   4.1 ใบสมัคร (ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ในกรอบ)  

   4.2 สําเนา หลักฐานการชําระเงินค่าสมัคร ที่ชําระเงินแล้ว ถ่ายสําเนาลงกระดาษA4 

4.3  สําเนา บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร  

4.4  สําเนา ใบแสดงผลการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า  GPAX. ไม่ต่ํากว่า 2.40 

4.5  มีแฟ้มสะสมผลงานตัวจริง เท่านั้น (โดยนํามายื่นในวันสอบ) 

/จัดส่งทางไปรษณีย์… 
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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 ภายในวันท่ี 

30 เมษายน 2557 เท่าน้ัน (มหาวิทยาลัยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสําคัญ)  

5. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร / แก้ไขข้อมูลการสมัคร / การรับใบ

สมัคร และการชําระเงินค่าสมัคร  ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.education.mju.ac.thเท่านั้น (หลังจาก

ส่งไปรษณีย์ 15 วันทําการ) 

6. ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร  ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.education.mju.ac.th 

6.1 คุณสมบัติผู้สมัครตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เท่านั้น  
6.2 มีแผนการเรียน และ GPAX. และมีแฟ้มสะสมผลงาน เป็นไปตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด เท่านั้น 

    6.3 วิธีการสอบคัดเลือก วันท่ี 10 พฤษภาคม 2557  ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  โปรดตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ และตารางสอบได้ที่ 
www.education.mju.ac.th วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป 
7. ผู้สมัครตรวจสอบผลการสอบคัดเลือก ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่www.education.mju.ac.th  

เท่านั้น วันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 

8. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ 

www.education.mju.ac.thเท่านั้น และต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า ท่านละ 8,000 

บาท (ภาคปกติ) ณ  บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์  หรือ บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด ทุกสาขาทั่ว

ประเทศ วันท่ี 15-31 พฤษภาคม 2557 (ไม่มีการผ่อนผันไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น) หากไม่ชําระ

ค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์เพื่อเรียกลําดับสํารองต่อไป 

9.ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เมื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตที่ www.education.mju.ac.th และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าแล้ว ไม่มีสิทธิ์
สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยระบบกลาง (Admissions)     
ได้อีก 
 
 
 

/ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก... 
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10. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่   

(อีกคร้ังหน่ึง) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.education.mju.ac.thเท่านั้น และชําระเงินค่าธรรมเนียม

นักศึกษาใหม่, ค่าบํารุงพิเศษคณะ, ค่าบํารุงหอพักนักศึกษาใหม่ และ ค่ากิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาใหม่ ฯลฯ ไม่เกินท่านละ 10,000 บาท ณ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่ว

ประเทศ วันท่ี 1-15 กรกฎาคม 2557 (ไม่มีการผ่อนผันไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น) หากไม่ชําระ

ค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ 

11. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องมารายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 

(ด้วยตนเองอีกคร้ังหน่ึง) ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 วันท่ี 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 

9.00-16.00 น. หากไม่มารายงานตัวด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง ถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ 

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกผู้สมัครตามเงื่อนไขของสาขาวิชาและ
คุณสมบัติที่หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยกําหนดไว้เท่านั้น และขอยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกที่

ไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัคร ค่าธรรมเนียม
การศึกษาล่วงหน้า ค่ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ และค่าธรรมเนียมการศึกษาทุก
ประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

   

ประกาศ   ณ  วันที่  6  มีนาคม  พ.ศ. 2557                                     

       
                     (รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์   หงษ์วิทยากร) 

        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ปฏิบัติราชการแทน 
                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้     



รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  

หลักสูตร 4  ปี ประจําปีการศึกษา 2557 
 

 

1. คุณสมบัติท่ัวไป (ใช้สําหรับทุกหลักสูตร) 
1.  เป็นผู้กําลังศึกษา และ คาดว่าจะเสร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแต่ละสาขาวิชา ประจําปีการศึกษา 

2556 และจะต้องสําเร็จการศึกษาก่อนวันท่ี 13 สิงหาคม 2557 
2.  มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชาไม่ต่ํากว่า 2.40 ตามที่สาขาวิชา

กําหนด 
3. เป็นผู้ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เรียนดี แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อ

มหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคําส่ังของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
5. ไม่มีช่ือในทะเบียนเป็นนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันช้ันสูงอื่นๆ 

ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด 
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ

หรือความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท 
7. ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ เป็นโรค         

ที่สําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
8. มีผู้ปกครอง หรือ ผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบํารุง

การศึกษา และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
9. ต้องเป็นผู้ที่อยูใ่นประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
10. เป็น ผู้มีประวัติ ในกิจกรรมพิ เศษอื่นๆ ในระดับดีหรือมีประวัติอื่ นๆตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

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

 

 

 

 
 
 

 
 
 



รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  

หลักสูตร 4  ปี ประจําปีการศึกษา 2557 
 

2. คณะ / สาขาวิชาท่ีต้องการรับสมัคร 
 

ลําดับ
ท่ี 

คณะ/สาขาวิชา 
(โครงการ/หลักสูตร) 

GPAX.     

ไม่ต่ํา 

จํานวนรับ

(คน) 

1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  
สาขาวชิาเทคโนโลยภีูมิทัศน์  รับผู้กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียน

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป-์คณิตศาสตร์ / ศิลป-์ท่ัวไป กลุ่มสาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตรกรรมและช่างอตุสาหกรรม) 
ปวช.ทางดา้นสถาปัตยกรรม หรือ ทางดา้นพืชศาสตร์ เทา่นั้น    

(สอบวันท่ี 10 พฤษภาคม 2557) มีแฟ้มสะสมผลงานตัวจริงมายืน่วันสอบ 

2.40 25 

 

3. การจัดส่งเอกสารการสมัคร (ด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์) 

  ผู้สมัครพิมพ์ไฟล์ข้อมูลการสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนลงบนกระดาษขนาด A4  และ

จัดเรียงเอกสารประกอบการรับสมัคร (เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา) ข้อ 1-5 ดังต่อไปนี้ 

เอกสารที่ต้องจัดส่งในการสมคัร 
 

1 ใบสมัคร จากระบบของมหาวทิยาลยั (ติดรูปถ่าย 1”) � 
2 สําเนา-ใบชําระเงินค่าสมัคร 300 บาท � 
3 สําเนา-บัตรประจําตัวประชาชน � 
4 สําเนา-ใบแสดงผลการศึกษา 5 ภาคเรียน ขึ้นไป GPAX. ไมต่่ํากว่า 2.40 � 
5 
 

ตัวจริง-แฟ้มสะสมผลงานที่เก่ียวข้องกับสาขาที่สมัคร 
(ยื่นวันสอบเท่านั้น) 

� 
 

 

จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือด้วยตนเองมายัง  กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผลและรับเข้า 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้   เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย      

จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50290 โทรศัพท์ 053-875-375 โทรสาร  053-875-376 ภายในวันท่ี 30 

เมษายน 2557 เท่าน้ัน (มหาวิทยาลัยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสําคัญ)  
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4. อัตราค่าบํารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557                   

* คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา (โดยประมาณการ) 

ประเภทค่าธรรมเนียม ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 4 

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

เรียกเก็บในวันที่ 15-31 พฤษภาคม  2557 >> บัญชีมหาวทิยาลัยแม่โจ้  (ใบที1่) 

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 300               

ค่าประกันของเสียหาย 1,000               

ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ 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 >> บัญชีมหาวทิยาลัยแม่โจ้ (ใบที2่) 

ค่าธรรมเนียมนศ.ใหม่ช้ันปีท่ี 1 500               

ค่าบํารุงพิเศษคณะ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

ค่าบํารุงหอพักนศ.ใหม2่,800-3,400 3,400 3,400             

ค่ามัดจํากุญแจ (ได้คืนภายหลัง) 700               

ค่าอาหารและคา่อบรมจริยธรรมฯ 1,000               

รวม 8,600 6,400 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

เรียกเก็บในวันที่  29 กรกฎาคม 2557 >> โปรดเตรียม (เงนิสด) มาชําระที่ร้านค้าที่จําหน่ายสนิค้า 

ค่าตรวจร่างกาย 150               

ค่าเสื้อกิจกรรม จํานวน 5 ตัว 550               

ค่าสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ 530               

ค่ากระโปรง (เฉพาะนศ.หญิง) 120               

รวม 1,350               

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

หมายเหตุ ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าเครื่องแต่งกายชุดนักศึกษาใหม่ และ ค่าเอกสารตําราเรียน    
   

 



รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  

หลักสูตร 4  ปี ประจําปีการศึกษา 2557 
 

 

5. ทุนการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ มีเงินทุนการศึกษา สําหรับช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความจําเป็น

เพื่อให้สามารถเรียนได้จนสําเร็จการศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท 

1.  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) เป็นโครงการที่ได้จัดตั้งขึ้น

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของชาติได้มีโอกาสในการศึกษาต่อโดยเท่าเทียมกัน และเป็นการเปิดโอกาส

ทางการศึกษาให้กว้างขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษากู้ยืมเงินสําหรับเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายในการครองชีพระหว่างศึกษา 

2. กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย เป็นโครงการที่ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือ

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) แล้วเท่านั้น แต่นักศึกษามีความเดือดร้อน และ

จําเป็นต้องใช้จ่ายเงินอย่างกะทันหัน 

3. ทุนให้เปล่า หรือ ทุนท่ัวไป ที่มหาวิทยาลัยได้รับบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ 

สําหรับนักศึกษาที่มฐีานะยากจน 
 

 

6. ตรวจสอบสถานะการสมัคร / แก้ไขข้อมูลการสมัคร / การรับใบสมัคร และการชําระเงินค่าสมัคร 

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร / แก้ไขข้อมูลการสมัคร / การรับใบสมัคร 

และการชําระเงินค่าสมัคร  ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.education.mju.ac.th เท่านั้น (หลังจากส่ง

ไปรษณีย์ 15 วันทําการ) 

 

7. วัน เวลา และสถานท่ีสอบ  

  วันท่ี 10 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.00-17.00 น.  ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ออกแบบสิ่งแวดล้อม  โปรดตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ และตารางสอบได้ที่ www.education.mju.ac.th  

วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป 

 

8. ประกาศผลการสอบคัดเลือก                                                                           

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.education.mju.ac.th 

เท่านั้น วันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 
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9. การยืนยันสิทธิ์  

1. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ 

www.education.mju.ac.thเท่านั้น และต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า ท่านละ 8,000 

บาท (ภาคปกติ) ณ  บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์  หรือ บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด ทุกสาขาทั่ว

ประเทศ วันท่ี 15-31 พฤษภาคม 2557 (ไม่มีการผ่อนผันไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น) หากไม่ชําระ

ค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์เพื่อเรียกลําดับสํารองต่อไป 

2. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เมื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตที่ www.education.mju.ac.th และชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าแล้ว ไม่มีสิทธิ์
สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยระบบกลาง (Admissions)     
ได้อีก 

3. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่     

(อีกคร้ังหน่ึง) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.education.mju.ac.thเท่านั้น และชําระเงินค่าธรรมเนียม

นักศึกษาใหม่, ค่าบํารุงพิเศษคณะ, ค่าบํารุงหอพักนักศึกษาใหม่ และ ค่ากิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาใหม่ ฯลฯ ไม่เกินท่านละ 10,000 บาท ณ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่ว

ประเทศ วันท่ี 1-15 กรกฎาคม 2557 (ไม่มีการผ่อนผันไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น) หากไม่ชําระ

ค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ 

4. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องมารายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 

(ด้วยตนเองอีกคร้ังหน่ึง) ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 วันท่ี 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 

9.00-16.00 น. หากไม่มารายงานตัวด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง ถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ 

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกผู้สมัครตามเงื่อนไขของสาขาวิชาและ
คุณสมบัติที่หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยกําหนดไว้เท่านั้น และขอยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกที่

ไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัคร ค่าธรรมเนียม
การศึกษาล่วงหน้า ค่ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ และค่าธรรมเนียมการศึกษาทุก
ประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

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

 


