
 

 

 

                  กําหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร  ปีการศึกษา 2555 
 

วัน  เดือน ปี รายการ สถานที่ / หมายเหตุ 

วันที่ 10-30  

เมษายน 2555 

มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดส่ง คู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วม

กิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศกึษาใหม่” 2555 

ให้กับนักศกึษาทุกท่าน (ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ตอนสมัคร) 

หากไม่ได้รับเอกสาร 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

www.chumphon.mju.ac.th 

วันที่ 1-10  

พฤษภาคม 2555 

 

โปรดเช่ือม ปรินเตอร์ กับคอมพิวเตอร์ระหว่างทําการรายงานตัว

ผ่านอินเตอร์เน็ต 

 รายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต www.chumphon.mju.ac.th 

     พิมพ์เอกสารหมายเลข 1-11 ทั้งหมดออกจากระบบ  

 นํา Bill Payment เอกสารหมายเลข 5-6 

     ไปชําระเงิน บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ   

* เตรียมไฟล์รูปถ่าย (หน้า

ตรงเส้ือเชิ้ตสีขาวติดกระดุม

ทุกเม็ด) ขนาด 300*400 

pixel ไฟล์สกุล jpg 

* Browse รูปถ่ายหน้าตรง

เข้าสู่ระบบ 

(ตัวอย่างรูป-ดูหน้าเวป) 

วันที่ 14-15 

พฤษภาคม 2555 

 

ผูมี้รายชื่อ จากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  

ผ่านระบบกลาง Admissions 2555 (สอท.) 

* ให้พิมพ์ใบชําระเงินเพื่อไปชําระเงินเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา

ล่วงหน้า ที่ บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 

* นําหลักฐานการชําระ ที่ชําระเงินมาแล้ว มาแสดงในขั้นตอนที่ 2  

วันสัมภาษณ์วันที่ 16 พ.ค.55 (ข้ามขั้นตอนที่ 1 ได้ทันที) 

www.chumphon.mju.ac.th 

คีย์ด้วยเลขที่บัตรประจําตัว

ประชาชน 

วันที่ 16 

พฤษภาคม 2555 

9.00-12.00 น. 

ผูมี้รายชื่อ จากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  

ผ่านระบบกลาง Admissions 2555 (สอท.) 

* ให้มาทําการสอบสัมภาษณ์ (ไม่ต้องตรวจร่างกาย) 

* นําเงินสดมาชําระเงินเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า  

   8,000 บาท  (ชําระก่อนเข้าสัมภาษณ์ ขั้นตอนที่ 1) 

ห้องประชุมใหญ่ 

อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

 

วันที่ 17-20 

พฤษภาคม 2555 

 

โปรดเช่ือม ปรินเตอร์ กับคอมพิวเตอร์ระหว่างทําการรายงานตัว

ผ่านอินเตอร์เน็ต 

 รายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต www.chumphon.mju.ac.th 

     พิมพ์เอกสารหมายเลข 1-11 ทั้งหมดออกจากระบบ  

 นํา Bill Payment เอกสารหมายเลข 6 

     ไปชําระเงิน บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ   

* เตรียมไฟล์รูปถ่าย (หน้า

ตรงเส้ือเชิ้ตสีขาวติดกระดุม

ทุกเม็ด) ขนาด 300*400 

pixel ไฟล์สกุล jpg 

* Browse รูปถ่ายหน้าตรง

เข้าสู่ระบบ 

(ตัวอย่างรูป-ดูหน้าเวป) 

วันที่ 24 

พฤษภาคม 2555 

รับน้องสู่บ้านหลังที่ 2 

 

* สถานีรถไฟ อ.ละแม 

วันที่ 24 พฤษภาคม 

2555 

เวลา 9.00-12.00 น. 

รายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา (นักศึกษาทุกคน) 

ณ จุดบริการบริเวณหน้าอาคารศิริชัยพัฒนา 

 

ย่ืนเอกสารหมายเลข 1-2 
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นักศึกษาทุกคน ทุกหลักสูตร  

* รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  

(ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) 

* ชําระเงินสด เป็นค่าเดินทางเพื่อไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่  

จํานวน 2,500 บาท  

 

 

หมายเหตุ  การสแกนนิ้วมือ  จะดําเนินการที่ แมโ่จ้-เชียงใหม่ 

      อาคารศิริชัยพัฒนา 
 

ขั้นตอนที่ 1 

ย่ืนเอกสารหมายเลข 3-6 

ขั้นตอนที่ 2 

ย่ืนเอกสารหมายเลข 7 

เพื่อทําบัตรนักศกึษา A.T.M  

ขั้นตอนที่ 3 

ย่ืนเอกสารหมายเลข 8-11 

ขั้นตอนที่ 4 

เพื่อตรวจร่างกาย 

วันที่ 24 พฤษภาคม 

2555 

เวลา 13.00-15.00 น. 

กรณีที่ต้องการ กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

* ประชุมชี้แจงนักศึกษาใหม่ และผู้ปกครอง เกี่ยวกับการกู้ยืม

เงินกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
หมายเหตุ ผู้ปกครองท่านใด หากประสงค์จะเข้าร่วมปฐมฯ ดังกล่าว 

โปรดให้นักศึกษากรอกแจ้งความจํานงผ่าน ระบบอัตโนมัติในระหว่าง 

วันที่ 1-20 พ.ค.2555 

ห้องประชุมใหญ่ 

อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

 

 

วันที่ 25-26  

พฤษภาคม 2555 

 

นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วม “โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง

คุณธรรม และจริยธรรมนักศึกษา ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม”   

ห้องประชุมใหญ่ 

อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

วันที่ 27  

พฤษภาคม 2555 

เวลา 8.30-15.00 น. 

นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วม “โครงการตามรอย อาจารย์บุญรอด 

ศุภอุดมฤกษ์”   

17.00 น. เดินทางไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่ 

 

วันที่ 28 

พฤษภาคม 2555 

เวลา 18.00-21.00 น. 

* รายงานตัวเข้าหอพักนักศกึษา (นักศึกษาทุกคน) 

   ณ จุดบริการบริเวณหน้าโรงอาหาร (อาคารเทิดกสิกร) 

* ประชุมนักศึกษาทุกคน ณ ลานกิจกรรมหอพักนักศึกษา 9 

 

วันที่ 1-7 

มิถุนายน 2555 

นักศึกษาใหม่ทุกคน 

จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศกึษาใหม่”2555 

 

วันที่ 8 

มิถุนายน 2555 

เปิดการเรียนการสอน  ภาคเรียนการศึกษา 1  

ปีการศึกษา 2555 
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