
 

เอกสารแนบท้ายประกาศการรับบุคคลผู้มีความสามารถพเิศษเขา้ศึกษาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปกีารศึกษา 2561 

 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนท่ีก าลังศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีท่ี 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ัวประเทศ เพื่อ

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในโครงการรับบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษเข้า

ศกึษาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 ดัง

รายละเอยีดต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีคุณสมบัติ เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ วา่ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และ 

- เป็นนักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกตามโครงการผู้มีความสามารถพิเศษของคณะอุตสาหกรรมเกษตรโดยผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจ าคณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือ เป็นนักเรียนท่ีผ่านการประกวดและ

ได้รับรางวัลดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีระดับชาติขึ้นไป 

- มเีกรดเฉลี่ยรวมจนถึงกอ่นวันรับสมัครไมต่่ ากว่า 3.00 (ตัง้แตภ่าคการศกึษาท่ี 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ถึงก่อน

วันรับสมัครในชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 6)  
 

2.  จ านวนรับ รับเข้าศึกษาจ านวน 12 คน  

รหัส สาขาวิชา จ านวนรับ (คน) 

00411301301 - วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 2 

00411302302 - เทคโนโลยชีวีภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 2 

00411303404 - วศิวกรรมกระบวนการอาหาร 2 

00411304305 - เทคโนโลยกีารพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 

00411305303 - เทคโนโลยกีารบรรจุ 2 

00411306306 - เทคโนโลยผีลิตภัณฑท์างทะเล 2 

รวม 12 
 

3.  หลักฐานประกอบการสมัคร 

  3.1  ใบสมัครท่ีกรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 1 ฉบับ 

      3.2  รูปถ่ายคร่ึงตัว หนา้ตรง ไมส่วมหมวก ไมส่วมแว่นตาด าขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 

เดอืน ผู้สมัครจะตอ้งติดรูปถ่ายในใบสมัครให้เรียบร้อยก่อนย่ืนใบสมัคร 

 3.3  ส าเนาเอกสารแจ้งผลการเรียนมัธยมศกึษาตอนปลาย (สมุดพก หรือ ปพ.6) 

 3.4  หนังสอืรับรองการเป็นนักเรียนสายวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนท่ีศึกษา 

 3.5  มีแฟ้มสะสมผลงาน, ใบประกาศจากโครงการค่ายอุตสาหกรรมอาหาร ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่หรือ ใบประกาศนียบัตรได้รับรางวัลดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีระดับชาติขึ้นไป 
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4.  วิธีการสมัคร   ดาวนโ์หลดใบสมัครทาง Website ได้ท่ี http://www.agro.cmu.ac.th 

- สมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครอื่นๆ และค่าธรรมเนียมการสมัครจ านวน 

200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)  หรือ มอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ท่ีฝ่ายรับสมัคร งานบริการการศึกษา คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2-12 ตุลาคม 2560 ในเวลาท าการ กรณีท่ีผู้สมัคร

มอบหมายให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อใน

ชอ่งผู้สมัครให้เรียบร้อย 

- สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครท่ีกรอกข้อความครบถ้วนและติดรูปถ่าย พร้อม

หลักฐานประกอบการสมัครอื่นๆ ตามที่ก าหนด รวมท้ังคา่ธรรมเนยีมการสมัครจ านวน  200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) 

ภายใน วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ท้ังน้ีจะถือวันท่ีประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นส าคัญ  และให้ส่งเป็นธนาณัติสั่งจ่าย

ในนามคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  ปณจ. มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

จ่าหนา้ซองส่งถึง  

งานบริการการศกึษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

155  หมู ่2  ต าบลแมเ่หียะ  อ าเภอเมอืง 

จังหวัดเชยีงใหม่ 50100  

(วงเล็บมุมซอง “สมัครโครงการรับบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษ ประจ าปีการศกึษา 2561”)  

5.  เกณฑ์การคัดเลือก  

 5.1  ผู้สมัครมีหน้าท่ีตรวจสอบรายละเอียดรวมท้ังหลักฐานต่างๆ ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่ง

หรือยื่นใบสมัครต่อเจ้าหนา้ที่ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

5.2  กรณีท่ีผู้สมัครส่งหรือยื่นใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร หรือค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน หรือ 

ไมถู่กต้อง มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่จะไมรั่บพจิารณา 

5.3  มเีกรดเฉลี่ยรวมจนถึงกอ่นวันรับสมัครไมต่่ ากว่า 3.00  (ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปี

ท่ี 4 ถึงก่อนวันรับสมัครในชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 6) 

5.4  ผ่านการคัดเลอืกจากโครงการพเิศษตา่งๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจ าคณะอุตสาหกรรมเกษตร และผ่านการสอบสัมภาษณ์โดย

คณะกรรมการสอบสัมภาษณท่ี์คณะพจิารณาแต่งต้ัง 

5.5 ผลการพจิารณาของคณะกรรมการคัดเลอืกถือเป็นท่ีสิ้นสุด 

 

6.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิ เข้าสอบสัมภาษณ์ ท่ี 

http://www.agro.cmu.ac.th  และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  

 

7. สอบสัมภาษณ์ 

 วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560  ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

 

8. เคลียร์ลิ่งเฮ้าส์ 

 ให้นักศกึษาท าการเคลียร์ลิ่งเฮ้าส์  ระหว่างวันท่ี 15-19 ธันวาคม 2560 หากนักศึกษายืนยันเข้าระบบเคลียร์

ลิ่งเฮ้าส์แลว้ จะไมม่สีิทธ์ิย่ืนสอบรอบตอ่ไปได้ 

http://www.agro.cmu.ac.th/
http://www.agro.cmu.ac.th/
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9.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ ท่ี 

http://www.agro.cmu.ac.th และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  

 

10.  หลักสูตร และ ค่าธรรมเนียมการศกึษา  

 เป็นหลักสูตร 4 ปี โดยช าระค่าธรรมเนยีมแบบเหมาจ่าย โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ภาคการศึกษา

ปกติภาคการศึกษาละ 16,000 บาท ยกเว้น สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล จะต้องช าระค่าธรรมเนียม

การศึกษาแบบเหมาจ่าย โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 

 

11.  การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศกึษา 

 11. 1  ให ้ผู ้สม ัครที ่ได ้ร ับการค ัด เล ือกได ้แล ้ว  ให ้มารายงานตัว ที ่ส าน ักทะ เบ ียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ี

ก าหนดในประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th โดยน าหลักฐานท่ี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก าหนดมาแสดงในวันรายงานตัว ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

 11.2 ผู้สมัครที่ไม่ไปรายงานตัวภายใน 10 วันท าการ นับจากวันที่ก าหนดให้รายงานตัวจะถือว่าสละสิทธ์ิ

การเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

http://www.agro.cmu.ac.th/
http://www.reg.cmu.ac.th/

