ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกโครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บา้ นเกิด
ประจาปีการศึกษา 2559

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ เพื่อ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในโครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่
บ้านเกิด ประจาปีการศึกษา 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางทะเล 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และจังหวัด
ตราด
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (4 เทอม) ไม่นอ้ ยกว่า 2.75
1.3 มีผลคะแนนสอบมาตรฐานของ สอท. ในวิชา GAT และ PAT 1
2. จานวนรับ รับเข้าศึกษาจานวน 20 คน
3. หลักฐานประกอบการสมัคร
3.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 1 ฉบับ
3.2 รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6
เดือน ผู้สมัครจะต้องติดรูปถ่ายในใบสมัครให้เรียบร้อยก่อนยื่นใบสมัคร
3.3 สาเนาเอกสารแจ้งผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1 หรือ ปพ.1 หรือ รย.2)
3.4 สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3.5 สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3.6 สาเนาผลการสอบ O-NET และผลการสอบ GAT, PAT1 (รหัส 71) ให้นามาในวันสอบสัมภาษณ์
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4. วิธีการสมัคร
4.1 ขอความร่วมมือจากโรงเรียนทั้ง 10 จังหวัดคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสมัคร หรือนักเรียน
ที่ประสงค์สมัครด้วยตนเองสามารถดาวน์โหลดใบสมัครทาง Website ได้ที่ http://www.agro.cmu.ac.th
4.2 ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครทีก่ รอกข้อความครบถ้วนและติดรูปถ่าย พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร
อื่นๆ ตามที่กาหนด รวมทั้งค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท ภายใน 12 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนีจ้ ะถือวันที่
ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสาคัญและให้ส่งธนาณัตสิ ั่งจ่ายในนามคณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปณจ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จ่าหน้าซองส่งถึง
งานบริการการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
155 หมู่ 2 ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
(วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด”)
5. เกณฑ์การคัดเลือก
5.1 ผู้สมัครมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดรวมทั้งหลักฐานต่างๆ ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งใบ
สมัครต่อคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.2 กรณีที่ผู้สมัครส่งหรือยื่นใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร หรือค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน หรือ
ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะไม่รับพิจารณา
5.3 ใช้คะแนน GAT และ PAT1 เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
5.4 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นที่ส้นิ สุด
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
คณะอุ ต สาหกรรมเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ จ ะประ กาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า สอบสั ม ภาษณ์
ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ http://www.agro.cmu.ac.th และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
7. สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 25
มีนาคม 2559 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และที่ http://www.agro.cmu.ac.th
9. เคลียร์ลิ่งเฮ้าส์
ให้นักศึกษาทาการเคลียร์ล่งิ เฮ้าส์ ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2559 หากนักศึกษายืนยันเข้าระบบเคลียร์
ลิ่งเฮ้าส์แล้ว จะไม่มสี ิทธิ์ยื่นสอบ Admissions ได้
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