
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลอืกโครงการสร้างนักเทคโนโลยผีลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บา้นเกดิ 

ประจ าปีการศกึษา 2559 

 

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีท่ี 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ัวประเทศ เพื่อ

สอบคัดเลอืกเข้าศกึษาระดับปริญญาตรีในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในโครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่

บ้านเกิด ประจ าปีการศกึษา 2559 ดังรายละเอยีดต่อไปนี้ 

 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 1.1  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา  

ปีท่ี 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในจังหวัดท่ีมีอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑท์างทะเล 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด

สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และจังหวัด

ตราด 

 1.2  มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 4-5 (4 เทอม) ไมน่อ้ยกว่า 2.75 

 1.3  มีผลคะแนนสอบมาตรฐานของ สอท. ในวชิา GAT และ PAT 1 

 

2.  จ านวนรับ รับเข้าศึกษาจ านวน 20 คน  

 

3.  หลักฐานประกอบการสมัคร 

  3.1  ใบสมัครท่ีกรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 1 ฉบับ 

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

เดอืน ผู้สมัครจะตอ้งติดรูปถ่ายในใบสมัครให้เรียบร้อยก่อนย่ืนใบสมัคร 

 3.3  ส าเนาเอกสารแจ้งผลการเรียนมัธยมศกึษาตอนปลาย (รบ.1 หรือ ปพ.1 หรือ รย.2) 

 3.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 3.5 ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 3.6 ส าเนาผลการสอบ O-NET และผลการสอบ GAT, PAT1 (รหัส 71) ให้น ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 
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4.  วิธีการสมัคร 

4.1 ขอความร่วมมอืจากโรงเรียนท้ัง 10 จังหวัดคัดเลอืกนกัเรียนท่ีมีคุณสมบัติเข้ารับการสมัคร หรือนักเรียน

ท่ีประสงค์สมัครด้วยตนเองสามารถดาวนโ์หลดใบสมัครทาง Website ได้ท่ี http://www.agro.cmu.ac.th  

4.2 ผู้สมัครจะตอ้งส่งใบสมัครท่ีกรอกข้อความครบถ้วนและตดิรูปถ่าย พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร

อื่นๆ ตามที่ก าหนด รวมท้ังคา่ธรรมเนยีมการสมัคร 300 บาท ภายใน 12 กุมภาพันธ์ 2559 ท้ังน้ีจะถือวันท่ี

ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นส าคัญและให้ส่งธนาณัตสิั่งจา่ยในนามคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ปณจ. มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

จ่าหนา้ซองส่งถึง  

งานบริการการศกึษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

155 หมู ่2 ต าบลแมเ่หียะ อ าเภอเมอืง 

จังหวัดเชยีงใหม่ 50100  

(วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบสร้างนักเทคโนโลยผีลิตภัณฑท์างทะเลสู่บ้านเกิด”)  

 

5.  เกณฑ์การคัดเลือก 

 5.1  ผู้สมัครมีหน้าท่ีตรวจสอบรายละเอยีดรวมท้ังหลักฐานต่างๆ ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งใบ

สมัครตอ่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

5.2  กรณีท่ีผู้สมัครส่งหรือยื่นใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร หรือค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน หรือ 

ไมถู่กต้อง มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่จะไมรั่บพจิารณา 

5.3  ใชค้ะแนน GAT และ PAT1 เป็นเกณฑ์ในการคัดเลอืก 

5.4  ผลการพจิารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลอืกถือเป็นท่ีสิ้นสุด 

 

6.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประ กาศรายชื่อผู้มีสิท ธ์ิ เข้าสอบสัมภาษณ์                         

ในวันพุธท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2559 ท่ี http://www.agro.cmu.ac.th และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

7. สอบสัมภาษณ์ 

 วันศุกร์ท่ี 4 มนีาคม 2559  ณ ศูนย์การศกึษามหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร 

 

8.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้ท่ีผ่านการคัดเลือก ในวันศุกร์ท่ี 25 

มนีาคม 2559 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ และท่ี http://www.agro.cmu.ac.th 

 

9. เคลียร์ลิ่งเฮ้าส์ 

 ให้นักศกึษาท าการเคลียร์ลิ่งเฮ้าส์ ระหวา่งวันท่ี 26-29 เมษายน 2559 หากนักศึกษายืนยันเข้าระบบเคลียร์

ลิ่งเฮ้าส์แลว้ จะไมม่สีิทธ์ิย่ืนสอบ Admissions ได้ 

 

 

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