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ประกาศมหาวิทยาลัยแม�โจ� 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป'ท่ี 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.  
“โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก�าวไกลในยุคดิจิทัล” ผ�านสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด 

เพ่ือเข�าศึกษาต�อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 และ 5 ป' 
(แบบไม�มีการสอบ : พิจารณาจากผลการเรียน และแฟ>มสะสมผลงาน) 

ณ มหาวิทยาลัยแม�โจ� จังหวัดเชียงใหม� มหาวิทยาลัยแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร�  
และมหาวิทยาลัยแม�โจ�-ชุมพร จังหวัดชุมพร ประจําป'การศึกษา 2562 

(TCAS รอบท่ี 2) 
-------------------------------------------------- 

ด�วยมหาวิทยาลัยแม�โจ� จังหวัดเชียงใหม� มหาวิทยาลัยแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
แพร� และมหาวิทยาลัยแม�โจ�-ชุมพร จังหวัดชุมพร ร�วมกับสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด        
จะเปFดรับสมัครบุตรหลานเกษตรกรท่ีเปGนนักเรียนท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป'ท่ี 6 หรือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบเท�า เพ่ือเข�าศึกษาต�อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 และ 5 ป' 
ประจําป'การศึกษา 2562 ตามความต�องการของทุกคณะ วิทยาลัย และวิทยาเขต “โครงการลูกหลาน
เกษตรไทย ก�าวไกลในยุคดิจิทัล” (แบบไม�มีการสอบ : พิจารณาจากผลการเรียน และแฟ>มสะสมผลงาน)   
ในการคัดเลือกนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติไปเปGนตามเกณฑJท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 
 

1. วัตถุประสงค� 
1.1 เพ่ือเปFดโอกาสพิเศษแก�นักเรียนท่ีบุตรหลานเกษตรกร หรือผู�แทนเกษตรกรสภา

เกษตรกรจังหวัด จาก 77 จังหวัด ท่ัวทุกภาคในประเทศไทยให�เข�าศึกษาต�อในระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแม�โจ� (มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐและเปGนมหาวิทยาลัยชั้นนําทางการเกษตร) 

  1.2 เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา และตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการ 
แก�ปLญหาสังคมและปLญหาเศรษฐกิจ 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู�สมัครคัดเลือก 
2.1 เปGนนักเรียนท่ีกําลังศึกษา และคาดว�าจะสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา     

ป'ท่ี 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในแต�ละสาขาวิชา ประจําป'การศึกษา 
2561 และจะต�องสําเร็จการศึกษาก"อนวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 

2.2  มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชา หรือรายละเอียดวิชาไม�ตํ่ากว�ากว�า
เกณฑJ ตามท่ีคณะ/สาขาวิชากําหนด 

2.3  เปGนบุตรหลานของเกษตรกร หรือผู�แทนเกษตรกรสภาเกษตรกรจังหวัด ท่ีข้ึน
ทะเบียนเกษตรกร ด�านการเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตวJ การประมง และเกษตรกรรมอ่ืนๆ หรือเปGน
เกษตรกรท่ีผู�แทนเกษตรระดับหมู�บ�าน ตําบล และอําเภอ รับรองว"าประกอบอาชีพเกษตรกรรมจริง 

2.4 เปGนผู�ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยJเปGนประมุข 

 

2.5 เปGนผู�มีความประพฤติดี... 
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2.5 เปGนผู� มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เรียนดี แต�งกายสุภาพ และรับรองต�อ
มหาวิทยาลัยว�าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข�อบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร�งครัด 

2.6 ไม�มีชื่อในทะเบียนเปGนนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอ่ืนๆ
ยกเว�นมหาวิทยาลัยเปFด 

2.7 ไม�เปGนผู�เคยต�องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต�ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาท 

2.8 ไม�เปGนโรคติดต�ออย�างร�ายแรง โรคจิตฟLXนเฟYอน โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือ เปGนโรคท่ีจะ
เปGนอุปสรรคต�อการศึกษา 

2.9 มีผู�ปกครอง หรือ ผู�อุปการะรับรองว�าจะอุดหนุนค�าธรรมเนียมการศึกษา ค�าบํารุง
การศึกษา และค�าใช�จ�ายต�างๆ ท่ีเก่ียวกับการศึกษาได�ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย 

2.10 ต�องเปGนผู�ท่ีอยู�ในประเทศไทยอย�างถูกต�องตามกฎหมาย  
2.11 เปGนผู�มีประวัติในกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ในระดับดีหรือมีประวัติอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

3. คณะ/สาขาวิชา และจํานวนรับ  
3.1 มหาวิทยาลัยแม"โจ� จังหวัดเชียงใหม"  (จัดสรรโควตา : ให�ทุกสาขาวิชาๆ ละ 3 คน ต"อ 1 จังหวัด) 

ลําดับ คณะ/สาขาวิชา การสอบ GPAX.     
ไม"ต่ํากว"า มี ไม"มี 

1 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชไร" 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ   

- - - 
 

2 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชสวน 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ   
หากมีผลการเรียนระหว�าง 2.00-2.24 ต�องแนบแฟ>มสะสมผลงาน  
กิจกรรมเด�น ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน 

 � 2.25 

3 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาอารักขาพืช 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ   
หากมีผลการเรียนระหว�าง 2.00-2.24 ต�องแนบแฟ>มสะสมผลงาน  
กิจกรรมเด�น ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน 

 � 2.25 

4 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรเคมี 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ   
หากมีผลการเรียนระหว�าง 2.00-2.24 ต�องแนบแฟ>มสะสมผลงาน  
กิจกรรมเด�น ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน 

 � 2.25 

5 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาปฐพีศาสตร� 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ   
หากมีผลการเรียนระหว�าง 2.00-2.24 ต�องแนบแฟ>มสะสมผลงาน  
กิจกรรมเด�น ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน 

 � 2.25 

     

     

     
6 คณะผลิตกรรมการเกษตร... 
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ลําดับ คณะ/สาขาวิชา การสอบ GPAX.     
ไม"ต่ํากว"า มี ไม"มี 

6 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการส"งเสริมและการสื่อสารเกษตร 
รับผู�กําลังศึกษา  
- ม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ  
แผนการเรียนศิลป\-คณิตศาสตรJ  
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา  
ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยJผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

 �  
 
 

2.00 
2.50 
3.00 

7 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ) 
รับผู�กําลังศึกษา ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ /ศิลป\-คณิตศาสตรJ 
หากมีผลการเรียนต่ํากว�า 2.00 ต�องแนบแฟ>มสะสมผลงาน 
กิจกรรมเด�น ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน   

 � 2.00 

8 วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน 
(วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ  
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช�างยนตJ สาขาวิชาช�างกลโรงงาน 
สาขาวิชาช�างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช�างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาช�างซ�อม
บํารุง สาขาวิชาช�างไฟฟ>ากําลัง สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกสJ หรือสาขาวิชาที่
เก่ียวข�อง ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยJผู�รับผิดชอบหลักสูตร  

 �  
 
 

2.00 
2.25 

9 คณะสัตวศาสตรJและเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร� 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ  
ต�องแนบแฟ>มสะสมผลงานด�านวิทยาศาสตรJและเทคโนโลยี ระดับม.4-6  
จํานวน 1 ผลงาน  

- - - 
 

10 คณะสถาปLตยกรรมศาสตรJและการออกแบบสิ่งแวดล�อม  
สาขาวิชาสถาปAตยกรรม หลักสูตร 5 ปB  
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
- แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ เท�านั้น 
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปLตยกรรม สาขาวิชาช�างก�อสร�าง 
เท�านั้น หรือ อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยJประจําหลักสูตร 
* สอบข�อเขียน และสอบปฏิบัติ วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น.   
ณ คณะสถาปLตยกรรมศาสตรJและการออกแบบสิ่งแวดล�อม (อาคารหลังใหม�) 
* สอบสัมภาษณJ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 8.00-12.00 น. และให�นําเอกสาร
ดังต�อไปนี้มาแสดง  
1. หนังสือรับรองผลงานนักเรียน 
2. เอกสารแสดงผลงาน ซ่ึงสะท�อนถึงความคิดสร�างสรรคJทางศิลปะ โดยเฉพาะ
ความสามารถทักษะ และความถนัดทางสถาปLตยกรรม ในรูปแบบเอกสารขนาด 
A4 หรือไฟลJดิจิตอล (PDFหรือJPEG) ในรูปแบบ CD/DVD ซ่ึงเปGนข�อมูลผลงาน
เดียวกับรูปเล�มเอกสาร โดยประกอบไปด�วย 

- - - 
 

2.1 ผลงานด�านการออกแบบ... 
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ลําดับ คณะ/สาขาวิชา การสอบ GPAX.     
ไม"ต่ํากว"า มี ไม"มี 

     2.1 ผลงานด�านการออกแบบ ภาพวาด เทคนิคต�างๆ เช�น สีน้ํา สีไม� หรือ 
การออกแบบทางคอมพิวเตอรJ หรือการถ�ายภาพ 
     2.2 ผลงานที่ได�รับรางวัล ทางด�านการออกแบบ กิจกรรมสร�างสรรคJ 
     2.3 สําเนาใบประกาศ เกียรติคุณ หรือรางวัลระดับชาติ (ย�อนหลัง 3 ป') หรือ
เอกสารการเข�าร�วม การฝeกอบรมที่เก่ียวข�อง 
     2.4 อ่ืนๆ ที่ผู�สมัครสนใจและอยากนําเสนอ 

11 คณะสถาปLตยกรรมศาสตรJและการออกแบบสิ่งแวดล�อม  
สาขาวิชาภูมิสถาปAตยกรรม หลักสูตร 5 ปB  
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ หรือ ศิลป\-คณิตศาสตรJ หรือ 
ศิลป\-ภาษา เท�านั้น 
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปLตยกรรม งานสถาปLตยกรรม 
เท�านั้น หรือ อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยJประจําหลักสูตร 
* สอบข�อเขียน และสอบปฏิบัติ วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น.   
ณ คณะสถาปLตยกรรมศาสตรJและการออกแบบสิ่งแวดล�อม (อาคารหลังใหม�) 
* สอบสัมภาษณJ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 8.00-12.00 น. และให�นําเอกสาร
ดังต�อไปนี้มาแสดง  
1. หนังสือรับรองผลงานนักเรียน 
2. เอกสารแสดงผลงาน ซ่ึงสะท�อนถึงความคิดสร�างสรรคJทางศิลปะ โดยเฉพาะ
ความสามารถทักษะ และความถนัดทางสถาปLตยกรรม ในรูปแบบเอกสารขนาด 
A4 หรือไฟลJดิจิตอล (PDFหรือJPEG) ในรูปแบบ CD/DVD ซ่ึงเปGนข�อมูลผลงาน
เดียวกับรูปเล�มเอกสาร โดยประกอบไปด�วย 
     2.1 ผลงานด�านการออกแบบ ภาพวาด เทคนิคต�างๆ เช�น สีน้ํา สีไม� หรือ 
การออกแบบทางคอมพิวเตอรJ หรือการถ�ายภาพ 
     2.2 ผลงานที่ได�รับรางวัล ทางด�านการออกแบบ กิจกรรมสร�างสรรคJ 
     2.3 สําเนาใบประกาศ เกียรติคุณ หรือรางวัลระดับชาติ (ย�อนหลัง 3 ป') หรือ
เอกสารการเข�าร�วม การฝeกอบรมที่เก่ียวข�อง 
     2.4 อ่ืนๆ ที่ผู�สมัครสนใจและอยากนําเสนอ 

- - - 
 

12 คณะสถาปLตยกรรมศาสตรJและการออกแบบสิ่งแวดล�อม  
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน�   
รับผู�กําลังศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน  
* สอบข�อเขียน และสอบปฏิบัติ วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น.   
ณ คณะสถาปLตยกรรมศาสตรJและการออกแบบสิ่งแวดล�อม (อาคารหลังใหม�) 
* สอบสัมภาษณJ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 8.00-12.00 น. และให�นําเอกสาร
ดังต�อไปนี้มาแสดง  
1. หนังสือรับรองผลงานนักเรียน 
2. เอกสารแสดงผลงาน ซ่ึงสะท�อนถึงความคิดสร�างสรรคJทางศิลปะ โดยเฉพาะ
ความสามารถทักษะ และความถนัดทางสถาปLตยกรรม ในรูปแบบเอกสารขนาด 

- - - 
 

A4 หรือไฟลJดิจิตอล... 
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ลําดับ คณะ/สาขาวิชา การสอบ GPAX.     
ไม"ต่ํากว"า มี ไม"มี 

A4 หรือไฟลJดิจิตอล (PDFหรือJPEG) ในรูปแบบ CD/DVD ซ่ึงเปGนข�อมูลผลงาน
เดียวกับรูปเล�มเอกสาร โดยประกอบไปด�วย 
     2.1 ผลงานด�านการออกแบบ ภาพวาด เทคนิคต�างๆ เช�น สีน้ํา สีไม� หรือ 
การออกแบบทางคอมพิวเตอรJ หรือการถ�ายภาพ 
     2.2 ผลงานที่ได�รับรางวัล ทางด�านการออกแบบ กิจกรรมสร�างสรรคJ 
     2.3 สําเนาใบประกาศ เกียรติคุณ หรือรางวัลระดับชาติ (ย�อนหลัง 3 ป') หรือ
เอกสารการเข�าร�วม การฝeกอบรมที่เก่ียวข�อง 
     2.4 อ่ืนๆ ที่ผู�สมัครสนใจและอยากนําเสนอ 

13 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา สาขาวิชาการประมง  
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ / ศิลป\-คณิตศาสตรJ   
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตรJ สาขาวิชาการประมง 
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข�อง ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยJผู�รับผิดชอบหลักสูตร  

 �  
 

2.00 
2.25 

14 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา  
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง  
รับผู�กําลังศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน  
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชา 
เกษตรศาสตรJ สาขาวิชาการประมง หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข�อง ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจ
ของอาจารยJผู�รับผิดชอบหลักสูตร  

 �  
 
 

2.00 
2.25 

15 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ) 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6  
  แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ  
  แผนการเรียนศิลป\-คณิตศาสตรJ  
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยJผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

 �  
 
 

2.25 
2.50 
2.50 

16 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน  
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยJผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

 �  
 

2.25 
2.50 

17 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน) 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
  แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ  
  แผนการเรียนศิลป\-คณิตศาสตรJ  

 �  
 

2.25 
2.50 

     
18 คณะบริหารธุรกิจ... 
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ลําดับ คณะ/สาขาวิชา การสอบ GPAX.     
ไม"ต่ํากว"า มี ไม"มี 

18 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ / ศิลป\-คณิตศาสตรJ   

 � 2.50 

19 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ / ศิลป\-คณิตศาสตรJ  
- ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรJธุรกิจ หรือสาขาวิชา 
ที่เก่ียวข�อง ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยJผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
(พิจารณาจากผลการเรียนรายวชิาคณิตศาสตรJ และภาษาอังกฤษ เปGนพิเศษ) 
หากมีผลการเรียนระหว�าง 2.00 ข้ึนไป และยังต่ํากว�าที่กําหนด ต�องแนบแฟ>ม
สะสมผลงานที่เก่ียวข�อง ระดับม.4-6 หรือ ปวช. จํานวน 2 ผลงาน  

 �  
 

2.25 
2.50 

20 คณะเศรษฐศาสตรJ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร� 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ / ศิลป\-คณิตศาสตรJ   
(พิจารณาจากผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตรJ และภาษาอังกฤษ เปGนพิเศษ) 

 � 2.50 

21 คณะเศรษฐศาสตรJ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�เกษตรและสิ่งแวดล�อม 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ / ศิลป\-คณิตศาสตรJ   
หากมีผลการเรียนระหว�าง 2.00-2.24 ต�องแนบแฟ>มสะสมผลงาน 
กิจกรรมเด�น ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน   

 � 2.25 

22 คณะเศรษฐศาสตรJ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�สหกรณ� 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ 
แผนการเรียนศิลป\-คณิตศาสตรJ 
แผนการเรียนศิลป\-ภาษา / ศิลป\-ทั่วไป  

 �  
 

2.25 
2.50 
2.75 

23 คณะเศรษฐศาสตรJ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�ระหว"างประเทศ  
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ / ศิลป\-คณิตศาสตรJ    
(พิจารณาจากผลการเรียนรายวชิาคณิตศาสตรJ และภาษาอังกฤษ เปGนพิเศษ) 
สอบสัมภาษณJทางโทรศัพทJ วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น. 
ค�าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ�าย) ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท 

�  2.50 

24 คณะพัฒนาการท�องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท"องเที่ยว 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน  
ผู�สมัครทุกคนต�องพิมพJบทความ 1 หน�าA4 หัวข�อ“ท�านคาดหวังอย�างไรในการเข�า
ศึกษาสาขาวิชาพัฒนาการท�องเที่ยว” ต�องแนบแฟ>มสะสมผลงานกิจกรรมเด�น 
ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน 

 � 2.75 

  
 

   
25 คณะพัฒนาการท�องเที่ยว... 



-7- 
 

ลําดับ คณะ/สาขาวิชา การสอบ GPAX.     
ไม"ต่ํากว"า มี ไม"มี 

25 คณะพัฒนาการท�องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท"องเที่ยว 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน   
(พิจารณาจากผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ เปGนพิเศษ) 
ผู�สมัครทุกคนต�องพิมพJบทความ 1 หน�าA4 หัวข�อ“ทําไมคุณอยากเรียนหลักสูตรนี้ 
และเป>าหมายในชีวิตคุณคืออะไร”ต�องแนบแฟ>มสะสมผลงานกิจกรรมเด�น ระดับ
ม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน  
(ค�าธรรมเนียมการศึกษา ประมาณภาคการศึกษาละ 25,000 บาท) 

 � 2.75 

26 คณะศิลปศาสตรJ สาขาวิชานิเทศศาสตร�บูรณาการ  
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน   
- ปวช.ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช�าง
อิเล็กทรอนิกสJ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรJธุรกิจ ประเภท
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข�อง ทั้งนี้อยู�ใน
ดุลยพินิจของอาจารยJผู�รับผิดชอบหลักสูตร  

 �  
 

2.50 
2.75 

27 คณะศิลปศาสตรJ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
รับผู�กําลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน   
(พิจารณาจากผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม�ต่ํากว�า 3.00) 
ต�องแนบแฟ>มสะสมผลงานด�านภาษาอังกฤษ หรือภาษาต�างประเทศ 
ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน 

 � 2.50 

28 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล  
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6   
แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ 
แผนการเรียนศิลป\-คณิตศาสตรJ 
แผนการเรียนศิลป\-ภาษา / ศิลป\-ทั่วไป  
- ปวช.ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรJ
ธุรกิจ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข�อง 
ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยJผู�รับผิดชอบหลักสูตร  
สอบข�อเขียน และสอบสัมภาษณJ วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น.  
ณ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร และให�นําแฟ>มสะสมผลงานด�านการผลิตสื่อ
ประเภทต�างๆ เช�น เว็ปไซดJ แอนิเมชั่น การออกแบบกราฟFก ภาพถ�าย การเขียน 
การออกแบบสิ่งพิมพJ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนJ คลิปวิดิโอ หนังสั้น 
ภาพยนตรJ และหรือผลงานที่เก่ียวข�องด�านการสื่อสารดิจิทัล เปGนรูปเล�ม และ/
หรือ CD,DVD หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข�อง มาแสดง 

- - - 
 

     

     
29 คณะวิศวกรรม... 
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ลําดับ คณะ/สาขาวิชา การสอบ GPAX.     
ไม"ต่ํากว"า มี ไม"มี 

29 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ   
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช�างยนตJ สาขาวิชาช�างกลโรงงาน 
สาขาวิชาช�างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช�างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาช�างซ�อม
บํารุง สาขาวิชาช�างไฟฟ>ากําลัง สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกสJ หรือทั้งนี้อยู�ในดุลย
พินิจของอาจารยJผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

 �  
 

2.50 
3.00 

 

30 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ   
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช�างยนตJ สาขาวิชาช�างกลโรงงาน 
สาขาวิชาช�างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช�างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาช�างซ�อม
บํารุง สาขาวิชาช�างไฟฟ>ากําลัง สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกสJ หรือทั้งนี้อยู�ในดุลย
พินิจของอาจารยJผู�รับผิดชอบหลักสูตร  

 �  
 

2.50 
3.00 

31 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร  
รับผู�กําลังศึกษา ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ   

 � 2.50 
 

32 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ   
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตรJ หรือประเภทวิชา
อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่ เ ก่ียวข�อง ทั้ งนี้อยู� ในดุลยพินิจของอาจารยJ
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

 �  
 

2.25 
2.50 

33 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร� 
รับผู�กําลังศึกษา ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ   
(พิจารณาจากผลการเรียนรายวิชาเคมี ฟFสิกสJ และคณิตศาสตรJ เปGนพิเศษ) 

 � 2.25 
 

34 คณะวิทยาศาสตรJ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6   
แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ  
แผนการเรียนศิลป\-คณิตศาสตรJ / ศิลป\-คอมพิวเตอรJ   
- ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกสJ  
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรJ สาขาวิชาคอมพิวเตอรJธุรกิจ 
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข�อง ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยJผู�รับผิดชอบหลักสูตร  
หากมีผลการเรียนระหว�าง 2.00 ข้ึนไป และยังต่ํากว�าที่กําหนด ต�องแนบแฟ>ม
สะสมผลงานที่มีความประจักษJทางด�านเทคโนโลยี หรือทางคอมพิวเตอรJ หรือ 
ผ�านการเข�าค�าย Com-Camp ของทางหลักสูตร 

 �  
 
 

2.50 
2.75 
3.00 

     
35 คณะวิทยาศาสตรJ... 
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ลําดับ คณะ/สาขาวิชา การสอบ GPAX.     
ไม"ต่ํากว"า มี ไม"มี 

35 คณะวิทยาศาสตรJ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ   
หากมีผลการเรียนระหว�าง 2.00-2.24 ต�องแนบแฟ>มสะสมผลงาน 
กิจกรรมเด�น ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน   

 � 2.25 

36 คณะวิทยาศาสตรJ สาขาวิชาเคมี 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ   
หากมีผลการเรียนระหว�าง 2.00-2.24 ต�องแนบแฟ>มสะสมผลงาน 
กิจกรรมเด�น ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน   

 � 2.25 

37 คณะวิทยาศาสตรJ สาขาวิชาสถิติ 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ 
(พิจารณาผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตรJ เปGนพิเศษ) 

 � 2.00 

38 คณะวิทยาศาสตรJ สาขาวิชาคณิตศาสตร� 
รับผู�กําลังศึกษาม.6   
แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ  
แผนการเรียนศิลป\-คณิตศาสตรJ 

 �  
 

2.25 
2.50 

39 คณะวิทยาศาสตรJ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รับผู�กําลังศึกษา ม.6   
แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ / ศิลป\-คณิตศาสตรJ / ศิลป\-คอมพิวเตอรJ   
หากมีผลการเรียนระหว�าง 2.00-2.49 ต�องแนบแฟ>มสะสมผลงานที่มีความ
ประจักษJทางด�านเทคโนโลยี หรือทางคอมพิวเตอรJ หรือ ผ�านการเข�าค�าย  
IT-Camp ของทางหลักสูตร 

 � 2.50 

40 คณะวิทยาศาสตรJ สาขาวิชาวัสดุศาสตร� 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ    

 � 2.00 

41 คณะวิทยาศาสตรJ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ   
(พิจารณาผลการเรียนเฉพาะรายวิชาคณิตศาสตรJ เคมี และฟFสิกสJ เปGนพิเศษ) 
หากมีผลการเรียนระหว�าง 2.00-2.24 ต�องแนบแฟ>มสะสมผลงาน 
กิจกรรมเด�น ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน   

 � 2.25 

42 คณะวิทยาศาสตรJ สาขาวิชาฟJสิกส�ประยุกต� 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ   
หากมีผลการเรียนระหว�าง 2.00-2.24 ต�องแนบแฟ>มสะสมผลงาน 
กิจกรรมเด�น ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน   

 � 2.25 

     

     

     

43 วิทยาลัยบริหารศาสตรJ... 
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ลําดับ คณะ/สาขาวิชา การสอบ GPAX.     
ไม"ต่ํากว"า มี ไม"มี 

43 วิทยาลัยบริหารศาสตรJ สาขาวิชารัฐศาสตร� 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน  
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยJผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
ผู�สมัครทุกคนต�องเขียนบทความด�วยลายมือ 1 หน�าA4 หัวข�อ“ประเทศไทยหลัง
การเลือกตั้งหลังป' 2562 จะเปGนอย�างไร”ต�องแนบแฟ>มสะสมผลงานด�านภาวะ
ผู�นําด�านจิตอาสา หรือกิจกรรมเด�น ระดับม.4-6 หรือ ปวช. จํานวน 3 ผลงาน 

 �  
 

2.50 
2.75 

 

44 วิทยาลัยบริหารศาสตรJ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน  
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยJผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
ผู�สมัครทุกคนต�องเขียนบทความด�วยลายมือ 1 หน�าA4 หัวข�อ“ทําไมถึงอยากเรียน
รัฐประศาสนศาสตรJมหาวิทยาลัยแม�โจ�” ต�องแนบแฟ>มสะสมผลงานกิจกรรมเด�น 
ระดับม.4-6 หรือ ปวช. จํานวน 3 ผลงาน 

 �  
 

2.50 
2.75 

 
 

45 วิทยาลัยนานาชาติ  สาขาวิชาการจัดการท"องเที่ยว  
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม�โจ�  2 ป' และศึกษาที ่Guangxi University of Foreign 
Languages ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 ป' 
 

รับผู�กําลังศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือปวช.ทุกแผนกวิชา หรือเทียบเท�า  
ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยJผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
(รับสมัครนักเรียนไทย และนักเรียนต�างชาติ) 
 

สอบสัมภาษณJทางโทรศัพทJ/Skype วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น. 
(ค�าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ�าย ประมาณภาคการศึกษาละ 50,000 บาท) 

- - - 

46 วิทยาลัยนานาชาติ  สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย�  
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม�โจ� 3 ป' และฝeกงานต�างประเทศ 1 ป' 
 

รับผู�กําลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท�า  
แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ เท�านั้น หรือทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของ
อาจารยJผู�รับผิดชอบหลักสตูร (รับสมัครนักเรียนไทย และนักเรียนต�างชาติ) 
 

สอบสัมภาษณJทางโทรศัพทJ/Skype วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น. 
(ค�าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ�าย ประมาณภาคการศึกษาละ 50,000 บาท) 

- - - 

 
 
 
 
 

3.2 มหาวิทยาลัยแม"โจ�-แพร"... 
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3.2 มหาวิทยาลัยแม"โจ�-แพร" เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร" (จัดสรรโควตา : ไม"จํากัดจํานวน) 
ลําดับ สาขาวิชา การสอบ GPAX.     

ไม"ต่ํากว"า มี ไม"มี 
1 มหาวิทยาลัยแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ และ ศิลป\-คณิตศาสตรJ  
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม  
ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยJผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
หากมีผลการเรียนต่ํากว�าที่กําหนด ต�องแนบแฟ>มสะสมผลงาน 
กิจกรรมเด�น ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน   

 � 2.00 
 
 

2 มหาวิทยาลัยแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว� 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ และ ศิลป\-คณิตศาสตรJ  
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม สัตวศาสตรJ  
ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยJผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
หากมีผลการเรียนต่ํากว�าที่กําหนด ต�องแนบแฟ>มสะสมผลงาน 
กิจกรรมเด�น ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน   

 � 2.00 
 
 

3 มหาวิทยาลัยแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ 
หากมีผลการเรียนต่ํากว�าที่กําหนด ต�องแนบแฟ>มสะสมผลงาน 
กิจกรรมเด�น ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน   

 � 2.00 
 
 

4 มหาวิทยาลัยแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ  
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ 
หากมีผลการเรียนต่ํากว�าที่กําหนด ต�องแนบแฟ>มสะสมผลงาน 
กิจกรรมเด�น ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน   

 � 2.00 
 
 

5 มหาวิทยาลัยแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ  
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต� 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ 
หากมีผลการเรียนต่ํากว�าที่กําหนด ต�องแนบแฟ>มสะสมผลงาน 
กิจกรรมเด�น ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน   

 � 2.00 
 
 

6 มหาวิทยาลัยแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�  
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ /ศิลป\-คณิตศาสตรJ /  
ศิลป\-คอมพิวเตอรJ   
- ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกสJ  
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรJ สาขาวิชาคอมพิวเตอรJธุรกิจ 
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข�อง ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยJผู�รับผิดชอบหลักสูตร  
 

 � 2.00 
 
 

หากมีผลการเรียน... 
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ลําดับ สาขาวิชา การสอบ GPAX.     
ไม"ต่ํากว"า มี ไม"มี 

หากมีผลการเรียนต่ํากว�าที่กําหนด ต�องแนบแฟ>มสะสมผลงาน 
กิจกรรมเด�น ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน   

7 มหาวิทยาลัยแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรปMาไม� 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ  

 � 2.00 
 

8 มหาวิทยาลัยแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปMาไม� 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ  
หากมีผลการเรียนต่ํากว�าที่กําหนด ต�องแนบแฟ>มสะสมผลงาน 
กิจกรรมเด�น ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน   

- - - 
 

9 มหาวิทยาลัยแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาการตลาด 
รับผู�กําลังศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน  และ กศน. หรือเทียบเท�า 
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยJผู�รับผิดชอบ
หลักสูตร 
หากมีผลการเรียนต่ํากว�าที่กําหนด ต�องแนบแฟ>มสะสมผลงาน 
กิจกรรมเด�น ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน   

 � 2.00 
 
 

10 มหาวิทยาลัยแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาพัฒนาการท"องเที่ยว 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน  และ กศน. หรือเทียบเท�า 
- ปวช.ทุกประเภทวิชา  
หากมีผลการเรียนต่ํากว�าที่กําหนด ต�องแนบแฟ>มสะสมผลงาน 
กิจกรรมเด�น ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน   

 � 2.00 
 
 

11 มหาวิทยาลัยแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาบัญชี 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ และ ศิลป\-คณิตศาสตรJ  
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม การบัญชี ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยJ
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
หากมีผลการเรียนต่ํากว�าที่กําหนด ต�องแนบแฟ>มสะสมผลงาน 
กิจกรรมเด�น ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน   

 � 2.00 
 
 

12 มหาวิทยาลัยแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาการจัดการชุมชน 
รับผู�กําลังศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน  และ ปวช. ทุกประเภทวิชา  
หากมีผลการเรียนต่ํากว�าที่กําหนด ต�องแนบแฟ>มสะสมผลงาน 
กิจกรรมเด�น ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน   

 � 2.00 
 
 

13 มหาวิทยาลัยแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�ประยุกต�เพ่ือการพัฒนาชุมชน   
รับผู�กําลังศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน  
หากมีผลการเรียนต่ํากว�าที่กําหนด ต�องแนบแฟ>มสะสมผลงาน 
กิจกรรมเด�น ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน   

 � 2.00 
 
 

     
14 มหาวิทยาลัยแม�โจ�-แพร�... 
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ลําดับ สาขาวิชา การสอบ GPAX.     
ไม"ต่ํากว"า มี ไม"มี 

14 มหาวิทยาลัยแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชารัฐศาสตร�   
รับผู�กําลังศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน  และ ปวช. ทุกประเภทวิชา  
หากมีผลการเรียนต่ํากว�าที่กําหนด ต�องแนบแฟ>มสะสมผลงาน 
กิจกรรมเด�น ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน   

 � 2.00 
 
 

 
 3.3 มหาวิทยาลัยแม"โจ�-ชุมพร จังหวัดชุมพร (จัดสรรโควตา : ไม"จํากัดจํานวน) 

ลําดับ สาขาวิชา การสอบ GPAX.     
ไม"ต่ํากว"า มี ไม"มี 

1 มหาวิทยาลัยแม�โจ�-ชุมพร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ และ ศิลป\-คณิตศาสตรJ  
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม  
ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยJผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
หากมีผลการเรียนต่ํากว�าที่กําหนด ต�องแนบแฟ>มสะสมผลงาน 
กิจกรรมเด�น ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน   

 � 2.00 
 
 

2 มหาวิทยาลัยแม�โจ�-ชุมพร สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้าชายฝAOง 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรJ-คณิตศาสตรJ   
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตรJ สาขาวิชาการประมง 
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข�อง ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยJผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
หากมีผลการเรียนต่ํากว�าที่กําหนด ต�องแนบแฟ>มสะสมผลงาน 
กิจกรรมเด�น ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน   

 � 2.00 
 
 

3 มหาวิทยาลัยแม�โจ�-ชุมพร สาขาวิชาการจัดการสําหรับผู�ประกอบการ 
รับผู�กําลังศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. และ ปวช. ทุกประเภทวิชา  
หากมีผลการเรียนต่ํากว�าที่กําหนด ต�องแนบแฟ>มสะสมผลงาน 
กิจกรรมเด�น ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน   

 � 2.00 
 
 

4 มหาวิทยาลัยแม�โจ�-ชุมพร สาขาวิชาการท"องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
รับผู�กําลังศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. และ ปวช. ทุกประเภทวิชา  
หากมีผลการเรียนต่ํากว�าที่กําหนด ต�องแนบแฟ>มสะสมผลงาน 
กิจกรรมเด�น ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน   

 � 2.00 
 
 

5 มหาวิทยาลัยแม�โจ�-ชุมพร สาขาวิชารัฐศาสตร�   
รับผู�กําลังศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. และ ปวช. ทุกประเภทวิชา  
หากมีผลการเรียนต่ํากว�าที่กําหนด ต�องแนบแฟ>มสะสมผลงาน 
กิจกรรมเด�น ระดับม.4-6 จํานวน 3 ผลงาน   

 � 2.00 
 
 

 

 
 
 4. การสมัคร... 
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4. การสมัครผ"านระบบอินเตอร�เน็ตเท"านั้น 
4.1 สมัครผ�านระบบอินเตอรJเน็ต www.admissions.mju.ac.th  ในวันท่ี 4 กุมภาพันธJ –  

23 มีนาคม 2562 
4.2 สั่งพิมพJใบสมัคร (ติดรูปถ�าย 1”) และใบชําระเงินค�าสมัคร (ใบ Pay-in) สามารถชําระ

เงินค�าสมัคร ผ�าน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ บ.เคานJเตอรJเซอรJวิส จํากัด (7-Eleven) ได�ทุกสาขา         
ท่ัวประเทศ ในวันท่ี 4 กุมภาพันธJ – 23 มีนาคม 2562 

 

5. อัตราค"าสมัคร  
อัตราค�าสมัครเข�าศึกษาต�อในระดับปริญญาตรี คนละ 300 บาท (-สามร�อยบาทถ�วน-) 

 

6. จัดส"งเอกสารการสมัครและหลักฐาน  
6.1 นักเรียนจัดส�งใบสมัครพร�อมเอกสารประกอบการพิจารณา ณ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด    

ท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรไว� ในวันท่ี 4 กุมภาพันธJ – 25 มีนาคม 2562 
จัดส"งไปท่ี  

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด............................... (77 จังหวัด ท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรไว�) 
เลขท่ี xxx หมู�ท่ี xx  ถนนxxxxxx 
ต.xxxxxx อ. xxxxxx  จ. xxxxxx  
รหัสไปรษณียJ xxxxx  

ติดต"อสอบถาม   
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ได�ทุกจังหวัด หรือ ผู�ประสานงานคุณวรินทรJกมล       

กฤตฤกษJ  (สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม�) โทรศัพทJ 0 5311 2937 หรือ 09 9384 6627 
โทรสาร 0 5311 2920 Email : nfc.cmi@ncf.mail.go.th 

6.2  สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ทําการตรวจสอบคุณสมบัติความถูกต�องตามเกณฑJท่ีกําหนด 
และประชุมพิจารณาผลการคัดเลือก จัดส�งให�มหาวิทยาลัยแม�โจ�เพ่ือประกาศผลต�อไป ภายในวันท่ี 1 เมษายน 2562 
 

7. เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัคร 
  ผู�สมัครสั่งพิมพJใบสมัคร (ติดรูปถ�าย 1”) ท่ีกรอกข�อมูลครบถ�วนลงบนกระดาษขนาด A4    
โดยจัดเรียงเอกสารประกอบการรับสมัคร ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต�องในเอกสาร (เพ่ือเปGนประโยชนJ
ต�อการพิจารณา) ดังต�อไปนี้ 

7.1 ใบสมัคร จากระบบของมหาวิทยาลัย (ติดรูปถ�าย 1”) 
7.2 สําเนา-บัตรประจําตัวประชาชน (ผู�สมัคร และผู�ปกครองท่ีเปGนเกษตรกร ) จํานวน  1  ชุด 
7.3 สําเนา-ทะเบียนบ�าน (ผู�สมัคร และผู�ปกครองท่ีเปGนเกษตรกร )  จํานวน  1  ชุด 
7.4 สําเนา-ใบชําระเงินค�าสมัคร 300  บาท     จํานวน  1  ชุด 
7.5 สําเนา-ใบแสดงผลการศึกษา ม.6  จํานวน 5-6 ภาคเรียน   จํานวน  1  ชุด 
7.6 หนังสือรับรองบุตรหลานเกษตรกร (จากระบบอินเตอรJเน็ต-ตัวจริง) จํานวน  1  ชุด 
7.7 แฟ>มสะสมผลงาน (มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม�คืนแฟ>มสะสมผลงานให�) 
7.8 บทความ 1 หน�า A4 (หัวข�อ: ตามท่ีสาขาวิชา/คณะกําหนด) พิมพJด�วย Microsoft Word 

 
 

หมายเหตุ... 
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  หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังว�า ผู�สมัครขาดคุณสมบัติในข�อใดข�อหนึ่ง หรือตรวจสอบ
พบในภายหลังว�าข�อความท่ีได�แจ�งไว�ในใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครเปGนเท็จหรือ
ปลอม ผู�สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม�ว�าผู�สมัครจะได�สมัคร ชําระเงินค�าสมัคร หรือ
ได�ผ�านการคัดเลือกแล�วก็ตาม อีกท้ังยังอาจจะถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายด�วย 
 

8. ตรวจสอบความถูกต�อง สถานะการสมัคร แก�ไขข�อมูลการสมัคร การชําระเงิน และการรับใบสมัคร 
ผู�สมัครสามารถตรวจสอบความถูกต�อง สถานะการสมัคร แก�ไขข�อมูลการสมัคร         

การชําระเงิน และการรับใบสมัครผ�านระบบอินเตอรJเน็ตท่ีwww.admissions.mju.ac.th (และตรวจสอบ
การจัดส�งเอกสารได�หลังจากท่ีทาง สกจ.ทําการจัดส�งไปรษณียJ 7 วันทําการ) 

 

9. เกณฑ�การคัดเลือกและการตัดสิน 
  9.1 ผู�สมัครต�องมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว�ในประกาศนี้  
  9.2 แผนการเรียน และผลการเรียน 5-6 ภาคการศึกษา เปGนไปตามเกณฑJท่ีกําหนด 
  9.3 แฟ>มสะสมผลงาน หรือบทความในหัวข�อท่ีคณะ/สาขาวิชากําหนด 
  9.4 ให�สิทธิ์กับคณะกรรมการสํานักงานสภาเกษตรจังหวัดในการคัดเลือกนักเรียนท่ีมี
คุณสมบัติเปGนไปตามเกณฑJท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดถือเปGนท่ีสิ้นสุด 
 

10. ประกาศผลผู�ผ"านการคัดเลือก (โดยทปอ.) 
ผู�สมัครทุกคนสามารถตรวจสอบประกาศผลผู�ผ�านการคัดเลือก ผ�านระบบอินเตอรJเน็ตท่ี 

www.admissions.mju.ac.th และ www.mytcas.com ในวันท่ี 24 เมษายน 2562 
 

11. การยืนยันสิทธิ์ หรือ สละสิทธิ์  
ผู�ผ�านการคัดเลือกจะต�องยืนยันสิทธิ์ ผ�านระบบ Clearing-House ท่ี www.mytcas.com 

ในวันท่ี 24-25 เมษายน 2562 หรือสละสิทธิ์ ในวันท่ี 26-27 เมษายน 2562 
 

12. การชําระเงินค"าธรรมเนียมการศึกษาล"วงหน�า 
12.1 ผู�ผ�านการคัดเลือกสามารถพิมพJใบชําระเงิน Pay-in ผ�านระบบอินเตอรJเน็ตท่ี 

www.admissions.mju.ac.th  เพ่ือนําไปชําระเงินค�าธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมดไม�เกินคนละ 12,900-
29,900 บาท รายละเอียดอยู�ในใบชําระเงิน ผ�าน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ บ.เคานJเตอรJเซอรJวิส จํากัด 
(7-Eleven) ได�ทุกสาขาท่ัวประเทศ ในวันท่ี 1-10 พฤษภาคม 2562 

12.2  ผู�ผ�านการคัดเลือกสามารถตรวจสอบสถานะรับชําระเงินดังกล�าว ได�ในวันถัดไป
เ ว ล า  1 0 . 0 0  น . เ ปG น ต� น ไ ป  ( ย ก เ ว� น วั น ห ยุ ด นั ก ขั ต ฤ ก ษJ )  ผ� า น ร ะ บ บ อิ น เ ต อ รJ เ น็ ต ท่ี 
www.admissions.mju.ac.th   

12.3 ผู�ผ�านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแม�โจ�  (ทุกประเภทการเข�าศึกษาต�อ) ท่ีได�ทํา
การชําระเงินค�าธรรมเนียมการศึกษาล�วงหน�าให�กับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาหนึ่งแล�ว จะไม�สามารถไป
สมัครสาขาวิชาอ่ืนๆ ในรอบถัดไปได�  เว�นแต�ไปทําการสละเงินค�าธรรมเนียมการศึกษาล�วงหน�าดังกล�าว 
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม�ทําการคืนเงินค�าธรรมเนียมการศึกษา หรือทําการปรับเปลี่ยนสาขาวิชาให�ไม�ว�า
กรณีใดๆ 

 
 
 
 
 

13. อัตราค"าบํารุงการศึกษา... 
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13. อัตราค"าบํารุงการศึกษา และค"าธรรมเนียมการศึกษา ประจําปBการศึกษา 2562                   
  ตรวจสอบรายละเ อียด เ ก่ียว กับค� าธรรมเนี ยมการ ศึกษาตลอดหลักสูตร ได� ท่ี  
www.admissions.mju.ac.th 

 

14. การตัดสิทธิ์ และไม"คืนเงินค"าธรรมเนียมทุกประเภท 
14.1 ผู�ผ�านการคัดเลือกแต�ไม�สําเร็จการศึกษาก�อนวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ให�ถือว�าถูกตัดสิทธิ์ 
14.2 ผู�ผ�านการคัดเลือกไม�ชําระเงินค�าธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมด ในวันท่ี 1-10 

พฤษภาคม 2562  ถือว�าสละสิทธิ์ 
14.3 ผู�ผ�านการคัดเลือกทําการสมัครสาขาวิชาอ่ืนๆ ในรอบอ่ืนๆ ถือว�าสละสิทธิ์และไม�คืน

เงินค�าธรรมเนียมการศึกษาท่ีได�ชําระไว�แล�วให� 
14.4 ผู�ผ�านการคัดเลือกไม�รายงานตัว (ผ�านระบบอินเตอรJเน็ต) วันท่ี 1-10 มิถุนายน 

2562 ถือว�าสละสิทธิ์ 
14.5 ผู�ผ�านการคัดเลือกไม�มารายงานตัว (ด�วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) วันท่ี 18-19 มิถุนายน 

2562  ถือว�าสละสิทธิ์ 
14.6 เม่ือเปGนนักศึกษาแล�วไม�ทําการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 ป'การศึกษา 

2562 ถือว�าสละสิทธิ์ 
 

15. การรับกําหนดการข้ึนทะเบียนเปWนนักศึกษาใหม" 
วัน ท่ี  1 มิ ถุนายน 2562 เปGนต�น ไป ขอให�ผู� ผ� านการคัดเลือกดาวนJ โหลดได� ท่ี 

www.admissions.mju.ac.th  ซ่ึงประกอบไปด�วยกําหนดการการข้ึนทะเบียนเปGนนักศึกษาใหม� และคู�มือ
เตรียมความพร�อมก�อนเข�าร�วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม�และเสริมสร�างอัตลักษณJลูกแม�โจ� 
ประจําป'การศึกษา 2562   
 

16. การรายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเปWนนักศึกษาใหม" (ผ"านระบบออนไลน�) 
วันท่ี 1-10 มิถุนายน 2562 นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องรายงานตัว (ผ�านระบบออนไลนJ)     

เพ่ือข้ึนทะเบียนเปGนนักศึกษาใหม�ท่ี www.admissions.mju.ac.th  สั่งพิมพJเอกสารรายงานตัวท้ังหมดไว�    
(โดยยังไม�ต�องจัดส�งเอกสารทางไปรษณียJใดๆ ไปมหาวิทยาลัยแม�โจ�) 

 

17. การรายงานตัวเข�าหอพักมหาวิทยาลัย 
วันท่ี 17 มิถุนายน 2562 นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องรายงานตัวเพ่ือเข�าหอพักนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยแม�โจ� นําเอกสารหมายเลขท่ี 1-3 ยื่นต�อเจ�าหน�าท่ี ณ จุดบริการบริเวณหน�าโรงอาหาร (อาคาร
เทิดกสิกร)  

 

18. การมอบตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเปWนนักศึกษาใหม" (ด�วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) 
18.1 นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องเข�ามอบตัวด�วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง นําเอกสารท่ีสั่งพิมพJ

หมายเลขท่ี 4-9 ยื่นต�อเจ�าหน�าท่ี ณ ศูนยJกีฬาเฉลิมพระเกียรติ  ในวันท่ี 18-19 มิถุนายน 2562 
18.2 นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องทําบัตรนักศึกษา (บัตร A.T.M.) ของบมจ.ธนาคารไทย

กรุงไทย (ไม�มีค�าใช�จ�าย) ในวันท่ี 18-19 มิถุนายน 2562 
18.3 นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องชําระเงินค�ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม�และ

เสริมสร�างอัตลักษณJลูกแม�โจ� ประจําป'การศึกษา 2562 เปGนเงินสดไม�เกินคนละ 2,500 บาท ในวันท่ี 18-19 
มิถุนายน 2562 

 

19. การตรวจร"างกาย… 
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19. การตรวจร"างกาย 
วันท่ี 18-19 มิถุนายน 2562 นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องตรวจร�างกาย และชําระเงินค�าตรวจ

ร�างกาย 150 บาท ก�อนเข�าร�วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม�และเสริมสร�างอัตลักษณJลูกแม�โจ� 
ประจําป'การศึกษา 2562  ณ ลานอนันตJ ปLญญาวีรJ อาคารอํานวย ยศสุข (รายละเอียดคณะ/สาขาวิชา    
อยู�ในคู�มือเตรียมความพร�อมก�อนเข�าร�วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม�ฯ)  

 

20. การเข�าร"วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม" ประจําปBการศึกษา 2562 
นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องร�วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม�และเสริมสร�าง         

อัตลักษณJลูกแม�โจ� ประจําป'การศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม�โจ� จังหวัดเชียงใหม� ในระหว�างในวันท่ี   
20-29 มิถุนายน 2562 และเปFดภาคเรียนท่ี 1 ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 

 

ประกาศ  ณ วันท่ี  1 กุมภาพันธJ  พ.ศ. 2562 
 

                        
                                                         (รองศาสตราจารยJ ดร.จตุรภัทร  วาฤทธิ)์ 
                                    รองอธิการบดี  ปฏิบัติการแทน 
                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม�โจ� 
 
 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยแม�โจ� เลขท่ี  55/2562  ลว. 1 ก.พ.62 
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หนังสือรับรองบุตรหลานของเกษตรกร หรือผู�แทนเกษตรกรสภาเกษตรกรจังหวัด  
ผ�านสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด.............................................. 

รับรองผู�สมัครเพ่ือเข�าศึกษาต�อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม�โจ� ป'การศึกษา 2562 
ส"วนท่ี 1 ผู�สมัครกรอกข�อความและลงนาม 
ช่ือ (นาย/นางสาว) .................................................................. ช่ือสกุล  ................................................................................. 
NAME (MR./MISS) ..................................................................  LAST NAME  ........................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน......................................................................................วัน/เดือน/ป'เกิด ....../...../........... อายุ ........... ป' 
ภูมิลําเนาท่ีเกิด.................................................. เช้ือชาติ ........................  สัญชาติ ...................... ศาสนา ...................................  
E-mail .............................................................. โทรศัพทJบ�าน................................. โทรศัพทJมือถือ 08 - ................................... 

ช่ือบิดา ..................................................  ช่ือสกุล  ..................................................... โทรศัพทJมือถอื 08 - ................................ 
ช่ือมารดา ...............................................  ช่ือสกุล  ..................................................... โทรศัพทJมือถือ 08 - ............................... 
ช่ือผู�ปกครอง (กรณบีิดาหรอืมารดาเสียชีวิต) 
ช่ือผู�ปกครอง   ...............................................  ช่ือสกุล  ............................................... โทรศัพทJมือถือ 08 - .............................. 
สถานท่ีติดต"อทางไปรษณีย�ที่สะดวกท่ีสุด เลขท่ี...................หมู�ที.่.............ซอย .....................ถนน..............................................
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด...........................................................  
รหัสไปรษณียJ  ....................... 
ให�ระบุว�าทําการเกษตรอะไร (โดยระบุรายละเอียดให�มากท่ีสุด เพ่ือจะเปGนประโยชนJต�อการคัดเลือกให�เข�าศึกษา) 
 (      ) ทํานา มีพ้ืนท่ีทํานา..............ไร�  �เปGนของตนเอง  �เช�าพ้ืนท่ี อยู�ที่ตําบล.............................อําเภอ............................ 
จังหวัด................................................  พันธุJข�าวท่ีปลูก................................ปลูกข�าวป'ละ..........คร้ัง  
ได�ผลผลิต.......................ถังต�อไร�    มีรายได�ป'ละประมาณ...................................บาท 
(      ) ทําสวน หรือ ทําไร� (ระบชุนิดพืชให�ละเอียดชัดเจน) พืชท่ีปลูกคือ....................................................................................... 
มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก................ไร�   �เปGนของตนเอง  �เช�าพ้ืนท่ี อยู�ที่ตําบล....................................อําเภอ................................... 
จังหวัด......................................................  มีรายได�ป'ละประมาณ...................................บาท 
(      ) ทําการประมง หรือ เล้ียงสัตวJ (ระบุชนิดให�ละเอียดชัดเจน) ............................................................................................... 
จํานวน(เฉพาะสัตวJทีน่ับได�) .................ตัว 
มีพ้ืนท่ีฟารJม................ไร�      �เปGนของตนเอง  �เช�าพ้ืนท่ี อยู�ที่ตําบล..................................อําเภอ....................................... 
จังหวัด......................................................  มีรายได�ป'ละประมาณ...................................บาท 
              ข�าพเจ�ามีความสนใจและประสงคJจะเข�าศึกษาต�อในสาขาวิชา....................................................................................
คณะ.............................................................. มหาวิทยาลัยแม�โจ� จังหวัดเชียงใหม� ใน “โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก�าวไกลใน
ยุคดิจิทัล”                                         
 

(1) ลงช่ือผู�สมัคร...............................................................                
                    (............................................................) 

 

(2) ลงช่ือผู�ปกครอง ...........................................................                
                      (............................................................) 

ส"วนท่ี 2 ผู�รับรองกรอกข�อความและลงนาม (ผู�รับรองได�แก� หัวหน�าสํานักงานสภาเกษตรจังหวัด หรือ ผู�แทนเกษตรระดับหมู�บ�าน ตําบล อําเภอ) 
           ข�าพเจ�าช่ือ (นาย/นางสาว) ...................................................... ช่ือสกุล  ......................................................ตําแหน�ง
.........................................................หน�วยงานหรือสมาคม............................................................................................................ 
ท่ีทํางาน.................................................................................................................................โทรศัพทJ........................................... 
ขอรับรองว�าข�อความท่ีผู�สมัครกรอกในส�วนท่ี 1 เปGนความจริงทุกประการ 

                 (3) ลงช่ือ  ..................................................................ผู�รับรอง 
                 (.............................................................) 

                 ตําแหน�ง...............................................................................        

-ตัวอย"างหนังสอืรับรอง>>ออกจากระบบอัตโนมัต-ิ 


