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"ตราบใดที่มนุษย์
ต้องกินอาหาร 
เรา.....เห็นโอกาส” 
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เทคโนโลยกีาร
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43.98%

โครงการการรบันกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนดเีดน่ 

รอบที1่ PORTFOLIO
รับสมัคร 9-23 ธ.ค. 64

1 + กําลงัศกึษาชัน้ ม.6  
+ มผีลการเรยีนเฉลีย่สะสม ม.4-6 (5 เทอม) กลุม่สาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีไมน่อ้ยกวา่ 3.00 
+ รบัเฉพาะแผนการเรยีนวทิย-์คณติ

(FST 25 คน, BIOT, FE, PDT, PKT สาขาละ 15คน, MPT 5 คน) 

2
โครงการรบันกัเรยีนผูม้คีวามสามารถทาง
ภาษาองักฤษ 
(FST, BIOT, FE, PDT, PKT,MPT สาขาละ 5 คน) 

+ กําลงัศกึษาชัน้ ม.6  
+ มผีลการเรยีนเฉลีย่สะสม ม.4-6 (5 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.75 
+ รบัเฉพาะแผนการเรยีนวทิย-์คณติ 
+ มผีลสอบภาษาองักฤษอยา่งใดอยา่งหนึง่ทีส่อบภายใน 2 ป ีดงันี ้

   - TOEFL INTERNET BASED ไมน่อ้ยกวา่ 33 หรอื PAPER 
BASED ไมน่อ้ยกวา่ 407 (หรอื)  
   - IELTS (OVERALL BAND SCORE) ไมน่อ้ยกวา่ 3.5 (หรอื)  
   - TOEIC ไมน่อ้ยกวา่ 550 (หรอื) 
   - มผีลการสอบภาษาองักฤษทีเ่ทยีบเทา่ขอ้ 1-3 เชน่ CMU-ETEG 
ไมน่อ้ยกวา่ 40, CU-TEP ไมน่อ้ยกวา่ 45 หรอืมาตรฐานอืน่ ๆ ที่
คณะกรรมการคดัเลอืกเหน็วา่เทยีบเทา่



43.98%

โครงการสรา้งนกันวตักรรมทาง
อตุสาหกรรมเกษตร 

รอบที1่ PORTFOLIO
รับสมัคร 9-23 ธ.ค. 64

+ กําลงัศกึษาชัน้ ม.6  
+ มผีลการเรยีนเฉลีย่สะสม ม.4-6 (5 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.75 
+ รบัเฉพาะแผนการเรยีนวทิย-์คณติ 
+ มผีลงานอยา่งใดหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

   - ผา่นการเขา้รว่มโครงการคา่ยอตุสาหกรรมเกษตร สําหรบั
นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย AGROCMU X-
PERIENCE CAMP (หรอื) 
  - ผา่นการเขา้รว่มโครงการคา่ยอตุสาหกรรมอาหาร ของคณะ
อตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่(หรอื) 
 - ผา่นการเขา้รว่มโครงการคา่ยทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยขีองหนว่ยงานทีไ่ดร้บัการยอมรบั เชน่ สถาบนั
อดุมศกึษา สํานกังานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ
(สวทช.) หรอืสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา เปน็ตน้ (หรอื) 
  - ไดร้บัรางวลัจากการประกวดแขง่ขนัความสามารถทาง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยจีากหนว่ยงานตา่ง ๆ เชน่ โรงเรยีน 
สถาบนัอดุมศกึษา หรอืสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา เปน็ตน้

(FST 25 คน, BIOT, FE, PDT, PKT สาขาละ 15คน, MPT 5 คน) 

2
3



43.98%

โครงการรบันกัเรยีนผูม้ผีลการเรยีนดเีดน่ 
(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

รอบที1่ PORTFOLIO
รับสมัคร 9-23 ธ.ค. 64

+ กําลงัศกึษาชัน้ ม.6  
+ มผีลการเรยีนเฉลีย่สะสม ม.4-6 (5 เทอม) กลุม่สาระการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีไมน่อ้ยกวา่ 3.00  

+ มผีลการเรยีนเฉลีย่สะสม ม.4-6 (5 เทอม) วชิาภาษาองักฤษ 
ไมน่อ้ยกวา่ 3.00 

+ รบัเฉพาะแผนการเรยีนวทิย-์คณติ 
+ เรยีงความภาษาองักฤษ PERSONAL STATEMENT ความ
ยาวไมเ่กนิ 650 คํา 

+ PORTFOLIO IN ENGLISH แสดงถงึความรู ้ความสามารถ
ในทกัษะทางภาษาองักฤษ ดา้นการฟงั พูด อา่น เขยีน รวม
ถงึทกัษะทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการเขา้รว่ม
กจิกรรม รวมถงึผลงานและรางวลัทีไ่ดร้บั 

+ ผลสอบมาตรฐานภาษาองักฤษ อาทเิชน่ TOEFL, SAT, 
IELTS, TOEIC เปน็ตน้ (ถา้ม)ี

(FST INTER 10 คน) 

2
4
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โครงการเดก็ดมีทีีเ่รยีน

รอบที1่ PORTFOLIO
รับสมัคร 9-23 ธ.ค. 64

+ กําลงัศกึษาชัน้ ม.6  
+ มผีลการเรยีนเฉลีย่สะสม ม.4-6 (5 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.75 
+ รบัเฉพาะแผนการเรยีนวทิย-์คณติ 
+ เปน็ผูม้คีณุสมบตัติามเอกสารแนบทา้ยประกาศการรบับคุคล
เขา้ศกึษาในโครงการเดก็ดมีทีีเ่รยีน มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

(FST, BIOT, FE, PDT, PKT สาขาละ 10 คน, MPT 5 คน) 

2

5

6
โครงการรบันกักฬีาทีม่คีวามสามารถดเีดน่ระดบั
นานาชาต/ิระดบัชาต ิและนกักฬีาตาม
ยทุธศาสตร์
(PKT 1 คน) 
+ กําลงัศกึษาชัน้ ม.6  
+ รบัเฉพาะแผนการเรยีนวทิย-์คณติ 
+ เปน็ผูม้คีณุสมบตัติามเอกสารแนบทา้ยประกาศการรบัสมคัร
นกัเรยีนเขา้ศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีโครงการรบันกักฬีาทีม่ี
ความสามารถดเีดน่ระดบันานาชาต/ิระดบัชาต ิและนกักฬีา
ตามยทุธศาสตร์



43.98%

โครงการสรา้งนกัเทคโนโลยผีลติภณัฑ์
ทางทะเลสูบ่า้นเกดิ 

รอบที1่ PORTFOLIO
รับสมัคร 9-23 ธ.ค. 64

+ กําลงัศกึษาชัน้ ม.6  
+ มผีลการเรยีนเฉลีย่สะสม ม.4-6 (5 เทอม) ไมน่อ้ยกวา่ 2.75 
+ รบัเฉพาะแผนการเรยีนวทิย-์คณติ 
+ มคีณุสมบตัติามเงือ่นไขใดเงือ่นไขหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
     -  เปน็ผูท้ีกํ่าลงัศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6 ของโรงเรยีน
มธัยมศกึษาในจงัหวดัชายทะเลทีม่อีตุสาหกรรมแปรรปู
ผลติภณัฑท์างทะเล 23 จงัหวดั ไดแ้ก ่จงัหวดัตราด, จนัทบรุ,ี 
ระยอง, ชลบรุ,ี ฉะเชงิเทรา, สมทุรปราการ, สมทุรสาคร, 
สมทุรสงคราม, เพชรบรุ,ี ประจวบครีขีนัธ,์ ชมุพร, 
สรุาษฎรธ์าน,ี นครศรธีรรมราช, พัทลงุ, สงขลา, ปตัตาน,ี 
นราธวิาส, ระนอง, พังงา, ภเูกต็, กระบี,่ ตรงั, สตลู (หรอื) 
     -  เปน็ผูท้ีกํ่าลงัศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6 ของโรงเรยีน
มธัยมศกึษานอกเหนอืจาก 23 จงัหวดัขา้งตน้ ตอ้งเปน็บตุร
หลานสายตรงของผูป้ระกอบธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม
แปรรปูผลติภณัฑท์างทะเล 

(MPT 20 คน) 

7



รอบที2่ QUOTA รอบที3่ ADMISSION
รับสมัคร 14-24 ก.พ. 65 รับสมัคร 2-10 พ.ค. 65

(FST 83 คน, BIOT 63 คน, FE 62 คน, PDT 46 คน, PKT 45 คน, MPT 31 คน)
+ กําลงัศกึษาชัน้ ม.6 รบัเฉพาะแผนการเรยีนวทิย-์คณติ 
+ มคีณุสมบตัเิปน็ไปตามเปน็ไปตามประกาศการรบันกัเรยีนโควตาภาคเหนอืจาก
โรงเรยีนมธัยมในเขตพัฒนาภาคเหนอื มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 

+ ใชค้ะแนนวชิาสามญัชดุที ่1 (สายวทิย)์ 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69

โควตาภาคเหนอื

โครงการรบันกัเรยีนชาวไทยภเูขา
(FE 1 คน, PKT 1 คน)

+ กําลงัศกึษาชัน้ ม.6 รบัเฉพาะแผนการเรยีนวทิย-์คณติ 
+ มคีณุสมบตัเิปน็ไปตามเปน็ไปตามประกาศการคดัเลอืกนกัศกึษาชาวไทยภเูขา 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

+ ใชค้ะแนนวชิาสามญัชดุที ่1 (สายวทิย)์ 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69

โครงการรบัตรงรว่มกนั
(FST 4 คน, BIOT 4 คน, FE 4 คน, PDT 4 คน, PKT 4 คน, MPT 4 คน)

+ สําเรจ็การศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6 สายสามญั 
+ มหีนว่ยกติกลุม่สาระฯ วทิยาศาสตร ์22 หนว่ยกติขึน้ไป และกลุม่สาระฯ 
คณติศาสตร ์12 หนว่ยกติขึน้ไป 

+ ใชค้ะแนนสามญัชดุที ่1 (สายวทิย)์ 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69 (รวมทกุวชิา
ไมน่อ้ยกวา่ 180 คะแนน)



43.98%

รอบที4่ DIRECT ADMISSION
รับสมัคร 26-29 พ.ค. 65

1 2

+ สําเรจ็การศกึษาชัน้ ม.6 รบัเฉพาะแผนการเรยีนวทิย-์คณติ 
+ ใชค้ะแนนวชิาสามญัชดุที ่1 (สายวทิย)์ 09, 19, 29, 39, 49, 

59, 69

โครงการรบัตรงอสิระ (แบบที ่1)
BIOT 1 คน, FE 1 คน, PDT 1 คน, PKT 1 คน, MPT 1 คน)

โครงการรบัตรงอสิระ (แบบที ่2)

+ สําเรจ็การศกึษาชัน้ ม.6 รบัเฉพาะแผนการเรยีนวทิย-์คณติ 
+ ใชค้ะแนน GAT, PAT1, PAT2

BIOT 1 คน, FE 1 คน, PDT 1 คน, PKT 1 คน, MPT 1 คน)



43.98%คณะอุตสาหกรรมเกษตร

www.agro.cmu.ac.th 
tel: 053-948208 

line@ : @agrocmu 
facebook: agrocmu1 

twitter: agrocmu1 
instagram: agrocmu
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


