
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ ๔ แบบที่ ๕ รับตรงอิสระ Direct Admission ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (การรับนักเรียนที่ด าเนินการโดยคณะ) 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนที่ ส าเร็จการศึกษา              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สายสามัญ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ ๔ แบบที่ ๕ รับตรงอิสระ Direct Admission ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
 

๑.  คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัคร 
      ๑.๑ เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๖ สายสามัญ 
           ๑.๒ รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
 

๒.  จ านวนรับ  
     รับเข้าศึกษาจ านวน ๑๐ คน  
 

รหัสโครงการ สาขาวิชา จ านวนรับ วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก 
๐๐๔๕๑๓๐๒๕๐๖๐๑๐ สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพทาง

อุตสาหกรรมเกษตร 
๑ วิชาสามัญชุดที่ ๑ (สายวิทย์) ๐๙ ภาษาไทย, ๑๙ 

สังคมศึกษา, ๒๙ ภาษาอังกฤษ, ๓๙ คณิตศาสตร๑์, 
๔๙ ฟิสิกส์, ๕๙ เคมี, ๖๙ ชีววิทยา 

๐๐๔๕๑๓๐๒๕๐๖๐๒๐ สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร 

๑ GAT ความถนัดทั่วไป (รหัส ๘๕) 
PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (รหัส ๗๑) 
PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (รหัส ๗๒) 

๐๐๔๕๑๓๐๓๕๐๖๐๑๐ สาขาวชิาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ๑ วิชาสามัญชุดที่ ๑ (สายวิทย์) ๐๙ ภาษาไทย, ๑๙ 
สังคมศึกษา, ๒๙ ภาษาอังกฤษ, ๓๙ คณิตศาสตร๑์, 
๔๙ ฟิสิกส์, ๕๙ เคมี, ๖๙ ชีววิทยา 

๐๐๔๕๑๓๐๓๕๐๖๐๒๐ สาขาวชิาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ๑ GAT ความถนัดทั่วไป (รหัส ๘๕) 
PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (รหัส ๗๑) 
PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (รหัส ๗๒) 

๐๐๔๕๑๓๐๔๕๐๖๐๑๐ สาขาวชิาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๑ วิชาสามัญชุดที่ ๑ (สายวิทย์) ๐๙ ภาษาไทย, ๑๙ 
สังคมศึกษา, ๒๙ ภาษาอังกฤษ, ๓๙ คณิตศาสตร๑์, 
๔๙ ฟิสิกส์, ๕๙ เคมี, ๖๙ ชีววิทยา 

๐๐๔๕๑๓๐๔๕๐๖๐๒๐ สาขาวชิาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๑ 
GAT ความถนัดทั่วไป (รหัส ๘๕) 
PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (รหัส ๗๑) 
PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (รหัส ๗๒) 

- ส าเนา - 



รหัสโครงการ สาขาวิชา จ านวนรับ วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก 

๐๐๔๕๑๓๐๕๕๐๖๐๑๐ สาขาวชิาเทคโนโลยีการบรรจุ ๑ 
วิชาสามัญชุดที่ ๑ (สายวิทย์) ๐๙ ภาษาไทย, ๑๙ 
สังคมศึกษา, ๒๙ ภาษาอังกฤษ, ๓๙ คณิตศาสตร๑์, 
๔๙ ฟิสิกส์, ๕๙ เคมี, ๖๙ ชีววิทยา 

๐๐๔๕๑๓๐๕๕๐๖๐๒๐ สาขาวชิาเทคโนโลยีการบรรจุ ๑ 
GAT ความถนัดทั่วไป (รหัส ๘๕) 
PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (รหัส ๗๑) 
PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (รหัส ๗๒) 

๐๐๔๕๑๓๐๖๕๐๖๐๑๐ สาขาวชิาเทคโนโลยีผลติภัณฑ์ทางทะเล ๑ 
วิชาสามัญชุดที่ ๑ (สายวิทย์) ๐๙ ภาษาไทย, ๑๙ 
สังคมศึกษา, ๒๙ ภาษาอังกฤษ, ๓๙ คณิตศาสตร๑์, 
๔๙ ฟิสิกส์, ๕๙ เคมี, ๖๙ ชีววิทยา 

๐๐๔๕๑๓๐๖๕๐๖๐๒๐ สาขาวชิาเทคโนโลยีผลติภัณฑ์ทางทะเล ๑ 
GAT ความถนัดทั่วไป (รหัส ๘๕) 
PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (รหัส ๗๑) 
PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (รหัส ๗๒) 

 
 
๓. การด าเนินการโดยผู้สมัคร โครงการที่ด าเนินการโดยคณะ เป็นการรับสมัครผ่านช่องทางของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
       ๓.๑) การศึกษารายละเอียด ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดจาก ๒ แหล่งข้อมูลคือ 
         ๑.) ประกาศการรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์ http://www.agro.cmu.ac.th/  ในส่วนของผู้สนใจศึกษาต่อ 
         ๒.) เกณฑ์การสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร เอกสารประกอบการสมัครของแต่ละคณะ สาขาวิชา ทางเว็บไซต์ 
http://www.agro.cmu.ac.th        
       ๓.๒) การลงทะเบียนยืนยันตัวตน ให้ผู้สมัครด าเนินการลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ. เพื่อ
ยืนยันตัวตน ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ของ ทปอ. ก่อนเข้าระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
       ๓.๓) การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน เมื่อลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ.แล้ว ให้ผู้สมัครสร้างบัญชี
ผู้ใช้งาน ผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply    
(สร้างเพียง ๑ บัญชีเท่านั้น) โดยใช้ Username เดียวกันกับที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ. 
ในขั้นตอนนี้ให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลก่อนการกดบันทึก และโปรดจดบันทึกรหัสผ่านส าหรับ    
การล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพื่อให้การเข้าสู่ระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกครั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
       อนึ่ง หากพบว่าผู้สมัครมีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือผู้สมัครมีคุณสมบัติที่ไม่สอดคล้องกับประกาศการรับสมัครฯ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตัดสิทธิ์ในการสมัครและเข้าศึกษาทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 
       ๓.๔)  วิธีการสมัคร หลังการด าเนินการยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. และสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบ 
รับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ผู้ประสงค์สมัครด าเนินการดังนี้ 
                ๑.) เข้าเว็บไซต์ http://www.agro.cmu.ac.th/ ในส่วนของผู้สนใจศึกษาต่อ  
                ๒.) Download แบบฟอร์มใบสมัคร กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมกับลงชื่อให้เรียบร้อย 
                ๓.) สแกนเอกสารแบบฟอร์มใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมด เป็น PDF  
                ๔.) ส่งหลักฐานการสมัครพร้อมกับหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครแนบไฟล์ส่งมายังเว็บไซต์รับสมัคร Online  
                     (Attached File)  ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔  
                        - เปิดรับสมัคร วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
                       - ปิดรับสมัคร วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. 
       ๓.๕) การเลือกรหัส-สาขาวิชา ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง ๑ อันดับการเลือก (๑ สาขาวิชา) 
       ๓.๖) การช าระเงินค่าสมัคร 
    อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ช่องทางการช าระเงินให้ดูรายละเอียดท้ายใบสมัคร 



๔. เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย 
      ๔.๑) ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน 
      ๔.๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร 
      ๔.๓) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ที่มีการระบุวันที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
      ๔.๔) ส าเนาผลการสอบ ๑ ฉบับ (ผลคะแนนต้องยังไม่หมดอายุ) ตามรายละเอียดดังนี้ 
               ๑.)  ผู้สมัครในรหัสโครงการ ๐๐๔๕๑๓๐๒๕๐๖๐๑๐, ๐๐๔๕๑๓๐๓๕๐๖๐๑๐, ๐๐๔๕๑๓๐๔๕๐๖๐๑๐,  
                     ๐๐๔๕๑๓๐๔๕๐๖๐๑๐, ๐๐๔๕๑๓๐๕๕๐๖๐๑๐, ๐๐๔๕๑๓๐๖๕๐๖๐๑๐ ให้ส่งส าเนาผลสอบ 
                     คะแนนวิชาสามัญชุดที่ ๑ (สายวิทย์) ๐๙ ภาษาไทย,  ๑๙ สังคมศึกษา ,  ๒๙ ภาษาอังกฤษ ,                     
                     ๓๙ คณิตศาสตร์๑, ๔๙ ฟิสิกส์, ๕๙ เคม,ี ๖๙ ชีววิทยา 
               ๒.)  ผู้สมัครในรหัสโครงการ ๐๐๔๕๑๓๐๒๕๐๖๐๒๐, ๐๐๔๕๑๓๐๓๕๐๖๐๒๐, ๐๐๔๕๑๓๐๔๕๐๖๐๒๐,  
                     ๐๐๔๕๑๓๐๕๕๐๖๐๒๐, ๐๐๔๕๑๓๐๖๕๐๖๐๒๐ ให้ส่งส าเนาผลสอบคะแนน GAT ความถนัดทั่วไป  
                     (รหัส ๘๕), PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (รหัส ๗๑), PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์  
                     (รหัส ๗๒) 

๕.  เกณฑ์การคัดเลือก 
       ๕.๑) ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามประกาศรับสมัครของ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากทางคณะฯ ตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัคร หรือส่งหลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาและจะไม่คืน
ค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
       ๕.๒) พิจารณาจากคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครและคะแนนของวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกเป็นส าคัญ 
       ๕.๓) ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สิน้สุด 

๖. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
          ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตรวจสอบผลการคัดเลือก ในวันที่ ๘  มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางอีเมล์ของผู้สมัคร 
          ทั้ งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ากรอกทะเบียนประวัติ  ตั้ งแต่ วันที่  ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ 
https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/  
 
๗. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
             ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ไม่รายตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ภายใน  ๑๐ วันท าการ นับจากวันที่ก าหนดให้รายงานตวั
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้สามารถติดตามเกี่ยวกับการ
รายงานตัว ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply 
  

ประกาศ ณ วันที่ 
ประกาศ xi 
 
 

 


