ขั้นตอนสําหรับนักศึกษาที่ไดรับทุนมูลนิธิชัยพัฒนาประจําป พ.ศ.2563
ใหดําเนินการตามขัน้ ตอนตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ระหวางวันที่ 16-19 มิถุนายน 256๓
1. การสมัคร สมัครผานระบบออนไลน และชําระคาธรรมเนียมการสมัคร ๕๐๐ บาท

สมั ค รผ า นระบบออนไลน ที่ เ ว็ บ ไซต www.grad.mju.ac.th/apply โดยชํ าระเงิ นค า
สมัคร จํานวน ๕๐๐ บาท (-หารอยบาทถวน-) ไมรวมคาบริการ ไดที่ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ทุกสาขา ทั่วประเทศ
๒. วิธีการสงใบสมัคร
ผู ส มั ค รสามารถดํ า เนิ น การส ง ใบสมั ค รพร อ มแนบหลั ก ฐานการสมั ค รให กั บ
ฝายบัณฑิตศึกษาได ๒ วิธี ดังนี้
๑) อัพโหลดใบสมัครผานระบบออนไลน
๒) ยื่นดวยตนเอง หรือมอบหมายใหผูอื่นยื่นแทนไดที่ฝายบัณฑิตศึกษา
วิธีที่ ๑ อั พโหลดใบสมั ครที่ลงลายมือชื่อผูสมั ครพร อมด วยเอกสารประกอบการ
สมัครอื่น ๆ ผานระบบออนไลน
อัพโหลดใบสมัครที่ลงลายมือชื่อผูสมัครพรอมดวยเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ
ผานระบบออนไลน ที่เว็บไซต www.grad.mju.ac.th/apply ทั้งนี้ ผูสมัครสามารถเขาระบบและสมัครได
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแตวันที่ ๑6 - ๑9 มิถุนายน ๒๕๖๓ ยกเวนวันสุดทายของการรับสมั คร
สามารถเขาระบบและสมัครไดถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. เทานั้น
วิธีที่ ๒ ยื่นดวยตนเองหรือมอบหมายใหผูอื่นยื่นแทน
ยื่ น เอกสารด ว ยตนเองหรื อ มอบหมายให ผู อื่ น ยื่น แทนได ที่ฝ า ยบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ชั้น ๑
อาคารเทพศาสตรสถิตย มหาวิทยาลัยแมโจ โดยผูสมัครสามารถกรอกขอมูลผานระบบออนไลน และ
สั่งพิมพเอกสาร หรือดาวนโหลดใบสมัครและกรอกขอมูลในแบบฟอรม ตามคําแนะนําที่ระบุไวใน Website
ใหครบถวน ตรวจสอบความถูกตอง ลงลายมือชื่อผูสมัครพรอมดวยเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ โดย
ชําระเงินคาสมัคร จํานวน ๕๐๐ บาท (-หารอยบาทถวน-) ไมรวมคาบริการ ไดที่ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ ๑6 - ๑9 มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.–
๑๖.๓๐ น. กรณีที่ผูสมัครมอบหมายใหผูอื่นยื่นใบสมัครแทน ผูสมัครจะตองกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
และเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ใหเรียบรอยดวยตนเอง
๓. เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบดวย
๓.๑ ใบสมัครที่กรอกขอความสมบูรณแลว จํานวน ๑ ฉบับ

๓.๒ หนังสือรับรองตามแบบฟอรมของฝายบัณฑิตศึกษา จํานวน ๒ ฉบับ ที่กรอกขอมูล
และลงนามเรียบรอยแลว จากผูบังคับบัญชา หรืออาจารยที่ปรึกษา หรืออาจารยที่เคยสอน หรือเปน
บุคคลที่รูจักผูสมัครเปนอยางดี โดยผูรับรองทั้ง ๒ ราย จะตองไมเปนบุคคลคนเดียวกัน
๓.๓ รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมใสแวนตาสีดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายมาแลว ไมเกิน
๖ เดือน จํานวน ๑ ใบ (ติดในใบสมัครหรืออัพโหลดในระบบรับสมัคร)
๓.๔ สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือสําเนาทะเบียนสมรส จํานวน ๑ ฉบับ
(กรณีชื่อ-นามสกุล ไมตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น ๆ)
3.๕ หลักฐานการศึกษา
- สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑ ชุด และ
- สําเนาใบรายงานผลการศึกษา ระดับ ปวส., ปวท. หรือระดับเทียบเทาอนุปริญญา
จํานวน ๑ ชุด (ยกเวนผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ป)
3.๖ หนังสือรับรองการเปนนักศึกษาในภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตร จํานวน ๑
ชุด (กรณีผูสมัครที่กําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
3.๗ สําเนาแบบฟอรมการชําระเงิน (ถายเอกสารลงกระดาษ A๔) ที่ชําระเงินคาสมัคร
จํานวน ๕๐๐ บาท ผานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จํานวน ๑ ฉบับ
3.๘ เอกสารอื่น ๆ
3.๙ ผูสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เปนขาราชการ
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะตองมีหนังสืออนุญาตใหเขาสอบคัดเลือกจากผูบังคับบัญชาหนวยงานที่สังกัด
ดวย
สําหรับเอกสารที่เปนสําเนาใหผูสมัครรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ
หมายเหตุ: ๑. มหาวิทยาลัยจะไมคืนคาสมัครและเอกสารการสมัครสอบใหไมวากรณีใด ยกเวนกรณีที่
มหาวิทยาลัยประกาศยกเลิกการรับสมัคร
๒. เอกสารประกอบการสมั ค รสอบ หากตรวจสอบภายหลังพบว า มีก ารปลอมแปลง
เอกสาร มหาวิทยาลัยจะถอนสภาพการเปนนักศึกษาทันที
หากมีขอสงสัยสามารถสอบถามเกี่ยวกับการสมัครไดที่เบอรโทร 0 5387 5520 ฝายบัณฑิตศึกษา (คุณอุมาพร)
กําหนดการปฐมนิเทศและรายงานตัวนักศึกษาจะจัดขึน้ ในวันที่ 2๓ มิถุนายน 2563
(รายละเอียดจะทําการแจงผานทางหนาเว็บไซตอีกครัง้ )

