
  

 

 

 

ให$ผู$สมัครสอบกรอกข$อความให$ครบถ$วนสมบูรณ5ทุกข$อ 

1.  ความประสงค,ท่ีจะศึกษาต6อในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม6 

    รหัสโครงการ (ให$ผู$สมัครทำเคร่ืองหมาย ü ในช8อง r  เพ่ือเลือกสมัครได$ 1 โครงการเท8าน้ัน) 

q 00451302506010 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ยื่นคะแนนวิชาสามัญชุดที่ 1 (สายวิทยJ)  

q 00451302506020 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ยื่นคะแนน GAT, PAT1, PAT2 

q 00451303506010 สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ยื่นคะแนนวิชาสามัญชุดที่ 1 (สายวิทยJ)  

q 00451303506020 สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร  ยื่นคะแนน GAT, PAT1, PAT2 

q 00451304506010 สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑJ  ยื่นคะแนนวิชาสามัญชุดที่ 1 (สายวิทยJ)  

q 00451304506020 สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑJ ยื่นคะแนน GAT, PAT1, PAT2 

q 00451305506010 สาขาเทคโนโลยีการบรรจ ุ ยื่นคะแนนวิชาสามัญชุดที่ 1 (สายวิทยJ)  

q 00451305506020 สาขาเทคโนโลยีการบรรจ ุ ยื่นคะแนน GAT, PAT1, PAT2 

q 00451306506010 สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑJทางทะเล ยื่นคะแนนวิชาสามัญชุดที่ 1 (สายวิทยJ)  

q 00451306506020 สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑJทางทะเล ยื่นคะแนน GAT, PAT1, PAT2 

 

2.  ประวัติส6วนตัว 

 2.1 ช่ือ-นามสกุล     [    ] นาย  [    ] นางสาว …………………………………………………………….…………….. 

             [    ] Mr.   [    ] Miss    ……………………...…………………………………………………… 

     หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน………………………...………………………………………………………….…… 

    เช้ือชาติ……………………..……..…….สัญชาติ……………….……..……….ศาสนา………….………..……..………. 
 

2.2 เกิดวันท่ี…………..….เดือน…………………..…………….….…..พ.ศ…………..……อายุ…………………..………ปV 

    สถานท่ีเกิด อำเภอ/เขต……………………………………………………..จังหวัด………………..….…………………. 
 

     2.3 ท่ีอยูZป[จจุบัน (สามารถติดตZอทางไปรษณีย5) เลขท่ี……………. หมูZท่ี………….ตรอก/ซอย…………………. 

    ถนน……………………….…..ตำบล/แขวง……………………….…………อำเภอ/เขต…………………….………….. 

    จังหวัด………………………………รหัสไปรษณีย5…………..…………โทรศัพท5…………………………………..….… 

    มือถือ…………………………………….…..E-mail……………………….…..…………………..…………………………… 

     2.4 ข$อมูลเก่ียวกับครอบครัว 

      ช่ือ-นามสกุล บิดา…………………………………….…………….……….……   [   ] มีชีวิตอยูZ   [   ] ถึงแกZกรรม 

      อาชีพ………………………………………........ สถานท่ีทำงาน……………………….…………..…………………………. 

    ท่ีอยูZ (ท่ีทำงาน)………………………...............................…………………………………………………………………… 

    โทรศัพท5………………………………………..…… มือถือ……………………………………..……….………………………… 

ใบสมัครบุคคลเข,าศึกษาระดับปริญญาตรี 

ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมC  

(TCAS รอบที่ 4 แบบที่ 5) การรับตรงอิสระ  

ประจำปPการศึกษา 2564 (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ) 



     ช่ือ-นามสกุล มารดา…………………...……………………………………………  [   ] มีชีวิตอยูZ  [   ] ถึงแกZกรรม 

    อาชีพ………………………………………….......สถานท่ีทำงาน……………….……………………………………………… 

    ท่ีอยูZ (ท่ีทำงาน)………………………...………………..………………………………………………….………………………. 

    โทรศัพท5…………………………………………… มือถือ…………………………………………………………..……………… 

3.  ประวัติการศึกษา 

   3.1 ประวัติการศึกษา จบการศึกษาจากโรงเรียน………………………………………………………………….………… 

       เกรดเฉล่ียรวมตลอดหลักสูตร ………..…….…….…….จังหวัด……………..……………..……..……………..…… 

     3.2 เกรดเฉล่ียและจำนวนหนZวยกิตกลุZมสาระการเรียนรู$ 
  

กลุ6มสาระการเรียนรูH เกรดเฉล่ีย จำนวนหน6วยกิต 

3.2.1 กลุZมสาระการเรียนรู$ภาษาไทย   

3.2.2 กลุZมสาระการเรียนรู$คณิตศาสตร,   

3.2.3 กลุZมสาระการเรียนรู$วิทยาศาสตร,   

3.2.4 กลุZมสาระการเรียนรู$สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   

3.2.5 กลุZมสาระการเรียนรู$สุขศึกษาและพลศึกษา   

3.2.6 กลุZมสาระการเรียนรู$ศิลปะ   

3.2.7 กลุZมสาระการเรียนรู$การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

3.2.8 กลุZมสาระการเรียนรู$ภาษาต6างประเทศ   

 

4.  ผลคะแนนท่ีใชHคัดเลือก (ใหHกรอกเฉพาะชุดวิชาท่ีใชHสมัคร) 

    4.1 ผลการสอบวิชาสามัญชุดท่ี 1 (สายวิทย5) 

          - 09 ภาษาไทย (เต็ม 100)                                                    คะแนน 

     - 19 สังคมศึกษา (เต็ม 100)                                                  คะแนน 

     - 29 ภาษาอังกฤษ (เต็ม 100)                                                คะแนน 

     - 39 คณิตศาสตร5 1 (เต็ม 100)                                               คะแนน 

     - 49 ฟsสิกส5 (เต็ม 100)                                                         คะแนน 

     - 59 เคมี (เต็ม 100)                                                            คะแนน 

          - 69 ชีววิทยา (เต็ม 100)                                                       คะแนน 

    4.2 ผลการสอบวิชา GAT/PAT  

          - GAT ความถนัดท่ัวไป (เต็ม 300)                                            คะแนน 

          - PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร5 (เต็ม 300)                             คะแนน 

          - PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร5 (เต็ม 300)                             คะแนน 

 



5.  คำรับรองคุณสมบัติพรHอมหลักฐานการสมัครสอบ (ให$ผู$สมัครทำเคร่ืองหมาย ü หน$าช8องเอกสาร

หลักฐานท่ีนำส8ง) 

Ø เป#นผู'สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาป8ท่ี 6 สายสามัญ 

q สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ  

q สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ท่ีมีการระบุวันท่ีสำเร็จการศึกษาแล'ว 

q สำเนาผลการสอบ วิชาสามัญ วิชาสามัญชุดท่ี 1 (สายวิทยN) 09 ภาษาไทย, 19 สังคมศึกษา, 29 

ภาษาอังกฤษ, 39 คณิตศาสตรN1, 49 ฟ]สิกสN, 59 เคมี และ 69 ชีววิทยา  

q สำเนาผลการสอบ GAT, PAT1 และ PAT2 

q หลักฐานการชำระเงินคZาธรรมเนียมการสมัคร 

*หลักฐานท่ีเป{นสำเนาให$เขียนรับรองวZา “สำเนาถูกต$องถZายจากต$นฉบับจริง” พร$อมลงช่ือกำกับ ให$ scan 

เอกสารแล$วบันทึกในรูปแบบ pdf และบันทึกช่ือไฟล5เป{น “ช่ือและนามสกุลของผู$สมัคร” เทZาน้ัน 

 

   ข$าพเจ$าขอรับรองวZา ข$าพเจ$ามีคุณสมบัติของผู$สมัครถูกต$องและครบถ$วนตามเงื่อนไขท่ี

ประกาศไว$ทุกประการ หากพบวZาข$าพเจ$าขาดคุณสมบัติแม$เพียงข$อหนึ่งข$อใด ข$าพเจ$ายินยอมให$

มหาวิทยาลัยตัดสิทธ์ิในการเข$าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหมZทันที 

 

 

            ลงช่ือผู$สมัคร……………………......………………………………………….. 
 

 

                              วันท่ี............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................................................................................................................................... 

 

สำหรับเจ*าหน*าท่ี     ผลการตรวจสอบการกรอกเอกสาร และ สาขาวิชา  5 ครบ  5 ไมdครบ  

 

ลงช่ือเจ'าหน'าท่ีผู'ตรวจสอบ  ...............................................................  วันท่ี .............................................. 

 



ขั้นตอนและวิธีการสมัคร การชำระคCาธรรมเนียมการสมัคร และขั้นตอนหลังการสมัคร 
1. การชำระค6าธรรมเนียมการสมัคร 

    - ค6าธรรมเนียมการสมัคร 200.- (สองรHอยบาทถHวน) 
ชำระโดยโอนเงินผZานบัญชีธนาคารได$ท่ี  

เลขท่ี 512-2-39118-7 ธนาคารทหารไทย สาขาขZวงสิงห5 เชียงใหมZ 

พร$อมเพย5 0979646999 WIMOL KHAMBOONRUANG 

บันทึกสลิปการโอนเงินไว$เป{นหลักฐานการชำระเงินคZาสมัครเพ่ือแนบสZงมาพร$อมกับหลักฐานการสมัครอ่ืน ๆ 
 

-QR CODE การชำระคZาธรรมเนียมการสมัคร 

Promptpay 

   
 

2. นำส6งหลักฐานการสมัครท้ังหมดไดHท่ีน่ี 

https://sites.google.com/view/tcasagrocmu/ 
  

หรือ สแกน QR CODE เพ่ือเขHาเว็บไซต,นำส6งหลักฐานการสมัคร 

  
 
 

3. เม่ือผูHสมัครนำส6งหลักฐานการสมัครเรียบรHอยแลHว ใหHผูHสมัครทุกคนเขHาร6วมกลุ6มไลน, “ผูHสมัคร 

TCAS’64-อก.มช.” เพ่ือติดตามขHอมูลหลังการสมัคร ในข้ันตอนต6อไป 

    


