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2. คณะ… 
... 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 และ 5 ปี 
TCAS รอบที่ 2 (Quota) 

 “โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล” ผ่านส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
 

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด จะเปิดรับสมัคร
บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 และ 5 ปี ตามความต้องการของทุกคณะ วิทยาลัย    
วิทยาเขต เพ่ือเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564 “โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล” 
ผ่านส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ในระบบ TCAS รอบท่ี 2 (Quota) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัครคัดเลือก 
1.1 เป็นผู้ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

เทียบเท่า ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละสาขาวิชา ประจ าปีการศึกษา 2563 และจะต้องส าเร็จ
การศึกษาก่อนวันที่ 28 มิถุนายน 2564 และเป็นบุตรหลานของเกษตรกร หรือผู้แทนเกษตรกรสภา
เกษตรกรจังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ด้านการเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การประมง และเกษตรกรรม
อ่ืนๆ หรือเป็นเกษตรกรที่ผู้แทนเกษตรระดับหมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอ รับรองว่าประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมจริง 

1.2 มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชา ตามท่ีคณะ/สาขาวิชาก าหนด 
1.3 เป็นผู้ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
1.4 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม  เรียนดี  แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
1.5 ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอ่ืนๆ ยกเว้น

มหาวิทยาลัยเปิด 
1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 
1.7 ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟ่ันเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ เป็นโรคที่จะเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา 
1.8 มีผู้ปกครอง หรือ ผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบ ารุงการศึกษา 

และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
1.9 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
1.10 เป็นผู้มีประวัติในกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ในระดับดีหรือมีประวัติอื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

   -ร่าง- -ร่าง- 
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ล าดับ... 

2. คณะ/สาขาวิชา และจ านวนรับ  
มหาวิทยาลัยจัดสรรโควตาให้ทุกสาขาวิชาๆ ละ 1-10 คน ต่อ 1 สกจ. (ศึกษาจ านวนในระบบ

ออนไลน์) ส าหรับส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด เท่านั้น ในการเลือกสาขาวิชาที่จะสมัครใน
ระบบออนไลน์มหาวิทยาลัยจะท าการล็อคจ านวนสูงสุดที่ต้องการไว้ หากสาขาวิชาใดมีผู้สมัครเต็มจ านวน
ผู้สมัครจะไม่สามารถกรอกเข้าสมัครสาขาวิชานั้นได้อีก ดังนั้นโปรดตัดสินใจอย่างเร่งด่วน และอย่างละเอียด
ถี่ถ้วน ก่อนการสมัครและช าระเงินค่าสมัคร 
 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ (จ านวน 12 สาขาวิชา) 
ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     

ไม่ต่ ากว่า 
จ านวน 
ที่จัดสรร 

1 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
รับผู้ก าลังศึกษา ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   
ผู้สมัครทุกคนต้องพิมพ์บทความ 1 หน้า A4 หัวข้อ “เหตุใดจึงสนใจเรียนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร” และแนบแฟ้มสะสมผลงานกิจกรรมเด่น ระดับม.4 -6 
จ านวน 3 ผลงาน 

2.50 
 

3 

2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่)   
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   
- ปวช.ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้อยู่ในดุลย
พินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่ระบ ุ 10 

3 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   
- ปวช.ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
ช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างเขียนแบบ
เครื่องกล สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 

2.25 
2.75 
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4 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   
- ปวช.ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
ช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างเขียนแบบ
เครื่องกล สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานกิจกรรมเด่น ระดับม.4-6 จ านวน 3 ผลงาน 

 
 

2.25 
2.50 
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กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์... 

ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     
ไม่ต่ ากว่า 

จ านวน 
ที่จัดสรร 

5 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
         แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร ์/ ศิลป์-ภาษา / ศิลป์-ทั่วไป 
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 

2.00 
2.50 
2.50 
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6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่)   
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์ 
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่ระบ ุ
 

10 

7 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่)   
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์ 
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่ระบ ุ 10 

8 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 
รับผู้ก าลังศึกษา ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์    

2.00 
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9 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
รับผู้ก าลังศึกษา ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์ 

ไม่ระบ ุ 10 

 

กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (จ านวน 2 สาขาวิชา) 
ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     

ไม่ต่ ากว่า 
จ านวน 
ที่จัดสรร 

1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
        แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คอมพิวเตอร์ / กศน. หรือเทียบเท่า 
- ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 
 

2.50 
2.75 
2.75 
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2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คอมพิวเตอร์   
- ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

2.00 
 

 

10 
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ล าดับ... 

กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (จ านวน 3 สาขาวิชา) 
ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     

ไม่ต่ ากว่า 
จ านวน 
ที่จัดสรร 

1 วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน 
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชา
ช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง สาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผู้สมัครทุกคนต้องพิมพ์บทความ 1 หน้า A4 หัวข้อ “เหตุผลที่อยากเรียนสาขาวิชา
พลังงานทดแทน” 

2.00 10 

2 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์  
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชา
ช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง สาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
หรือทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 

2.50 
2.75 

 

5 

3 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์  
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชา
ช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุง สาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  

 
 

2.50 
3.00 

 

5 

 

กลุ่มสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (จ านวน 3 สาขาวิชา) 
ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     

ไม่ต่ ากว่า 
จ านวน 
ที่จัดสรร 

1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี  
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง เท่านั้น 
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้สมัครทุกคนต้องสอบสัมภาษณ์ (ผ่าน Microsoft Teams หรือ Zoom) ในวันที่ 10 
เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. และต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานไปยัง งาน
บริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่  4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
50290 โทรศัพท์ 0 5387 5365 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้แก่ เอกสาร
แสดงผลงาน ซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยเฉพาะความสามารถทักษะ 

- - 
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ล าดับ... 

ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     
ไม่ต่ ากว่า 

จ านวน 
ที่จัดสรร 

และความถนัดทางสถาปัตยกรรม ในรูปแบบเอกสาร หรือไฟล์ (นามสกุล.PDF) จ านวน 
5 ผลงานขึ้นไป โดยประกอบไปด้วย 
     1. ผลงานด้านการออกแบบ ภาพวาด เทคนิคต่างๆ เช่น สีน้ า สีไม้ หรือ 
การออกแบบทางคอมพิวเตอร์ หรือการถ่ายภาพ  
     2. ผลงานที่ได้รับรางวัล ทางด้านการออกแบบ กิจกรรมสร้างสรรค์ 
     3. ส าเนาใบประกาศ เกียรติคุณ หรือรางวัลระดับชาติ (ย้อนหลัง 3 ปี) หรือเอกสาร
การเข้าร่วม การฝึกอบรมที่เก่ียวข้อง 
     4. อ่ืนๆ ที่อยากน าเสนอ 
สาขาวิชาขอสงวนสิทธิ์พิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์ และผลงานจากแฟ้มสะสม
ผลงาน ก่อนท าการประกาศผลการคัดเลือกและรับแฟ้มสะสมผลงานคืนได้วันประกาศ
ผลเป็นต้นไป 

2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี  
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-ภาษา  
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม งานสถาปัตยกรรม เท่านั้น 
หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้สมัครทุกคนต้องสอบสัมภาษณ์ (ผ่าน Microsoft Teams หรือ Zoom) ในวันที่ 10 
เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. และต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานไปยัง งาน
บริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่  4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
50290 โทรศัพท์ 0 5387 5365 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้แก่ เอกสาร
แสดงผลงาน ซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยเฉพาะความสามารถทักษะ 
และความถนัดทางสถาปัตยกรรม ในรูปแบบเอกสาร หรือไฟล์ (นามสกุล.PDF) จ านวน 
5 ผลงานขึ้นไป โดยประกอบไปด้วย 
     1. ผลงานด้านการออกแบบ ภาพวาด เทคนิคต่างๆ เช่น สีน้ า สีไม้ หรือ 
การออกแบบทางคอมพิวเตอร์ หรือการถ่ายภาพ  
     2. ผลงานที่ได้รับรางวัล ทางด้านการออกแบบ กิจกรรมสร้างสรรค์ 
     3. ส าเนาใบประกาศ เกียรติคุณ หรือรางวัลระดับชาติ (ย้อนหลัง 3 ปี) หรือเอกสาร
การเข้าร่วม การฝึกอบรมที่เก่ียวข้อง 
     4. อ่ืนๆ ที่อยากน าเสนอ 
สาขาวิชาขอสงวนสิทธิ์พิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์ และผลงานจากแฟ้มสะสม
ผลงาน ก่อนท าการประกาศผลการคัดเลือกและรับแฟ้มสะสมผลงานคืนได้วันประกาศ
ผลเป็นต้นไป 

- - 
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ล าดับ... 

ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     
ไม่ต่ ากว่า 

จ านวน 
ที่จัดสรร 

3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์   
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-ภาษา 
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือ
ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา หรือ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้สมัครทุกคนต้องสอบสัมภาษณ์ (ผ่าน Microsoft Teams หรือ Zoom) ในวันที่ 10 
เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. และต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานไปยัง งาน
บริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่  4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
50290 โทรศัพท์ 0 5387 5365 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้แก่ เอกสาร
แสดงผลงาน ซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยเฉพาะความสามารถทักษะ 
และความถนัดทางสถาปัตยกรรม ในรูปแบบเอกสาร หรือไฟล์ (นามสกุล.PDF) จ านวน 
5 ผลงานขึ้นไป โดยประกอบไปด้วย 
     1. ผลงานด้านการออกแบบ ภาพวาด เทคนิคต่างๆ เช่น สีน้ า สีไม้ หรือ 
การออกแบบทางคอมพิวเตอร์ หรือการถ่ายภาพ  
     2. ผลงานที่ได้รับรางวัล ทางด้านการออกแบบ กิจกรรมสร้างสรรค์ 
     3. ส าเนาใบประกาศ เกียรติคุณ หรือรางวัลระดับชาติ (ย้อนหลัง 3 ปี) หรือเอกสาร
การเข้าร่วม การฝึกอบรมที่เก่ียวข้อง 
     4. อ่ืนๆ ที่อยากน าเสนอ 
สาขาวิชาขอสงวนสิทธิ์พิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์ และผลงานจากแฟ้มสะสม
ผลงาน ก่อนท าการประกาศผลการคัดเลือกและรับแฟ้มสะสมผลงานคืนได้วันประกาศ
ผลเป็นต้นไป 

- - 

 

กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรม วนเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร (จ านวน 16 สาขาวิชา) 
ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     

ไม่ต่ ากว่า 
จ านวน 
ที่จัดสรร 

1 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชไร่ 
รับผู้ก าลังศึกษา ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   

2.25 
 

5 

2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่)   
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์ 
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่ระบ ุ
 

10 

3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (จังหวัดชุมพร) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ เทียบเท่า 
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา  

ไม่ระบ ุ
 

10 
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ล าดับ... 

ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     
ไม่ต่ ากว่า 

จ านวน 
ที่จัดสรร 

ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชสวน 
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์ 
        แผนการเรียนศิลป์-ภาษา 
- ปวช.ประเภทวิชาเกษตรกรรม ที่เน้นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 

2.25 
2.50 
2.00 

 

5 

5 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาอารักขาพืช 
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
        แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร ์
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา  
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 

2.00 
2.50 
2.50 

 

10 

6 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรเคม ี
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
        แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร ์
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา 
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 

2.00 
2.50 
2.50 

10 

7 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
- ปวช.ประเภทวิชาเกษตรกรรม ที่เน้นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่ระบ ุ
 

10 

8 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร 
รับผู้ก าลังศึกษา ม.6  
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์  
        แผนการเรียนศิลป์-ภาษา  
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา  
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 

2.00 
2.25 
3.00 

10 

9 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ) 
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ เทียบเท่า 
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา  
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2.00 
 

10 
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ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     
ไม่ต่ ากว่า 

จ านวน 
ที่จัดสรร 

10 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน  
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา  
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านวิทยาศาสตร์หรือเกษตรศาสตร์  
ระดับม.4-6 จ านวน 1 ผลงาน 

2.50 
 

3 

11 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์ 
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่ระบ ุ
 

10 

12 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า สาขาวิชาการประมง  
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน 
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา  
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 

2.00 
2.25 

 

10 

13 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (จังหวัดชุมพร)  
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ เทียบเท่า 
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา  
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่ระบ ุ
 

10 

14 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า  
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง  
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน  
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภทพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา  
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2.00 
 

10 

15 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) 
สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ 
รับผู้ก าลังศึกษา ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

2.00 
 

10 

16 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 
รับผู้ก าลังศึกษา ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

ไม่ระบ ุ
 

10 

 
 
 

กลุ่มสาขาวิชา... 
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กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี และเศรษฐศาสตร์ (จ านวน 13 สาขาวิชา) 

ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     
ไม่ต่ ากว่า 

จ านวนรับ 

1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ) 
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน 
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา 
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2.00 
 

5 

2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) 
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน 
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา 
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2.00 
 

5 

3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน) 
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน 
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา 
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2.00 
 

5 

6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี 
รับผู้ก าลังศึกษา ม.6   
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-ภาษา 
ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานกิจกรรมเด่น ระดับม.4-6 จ านวน 1-3 ผลงาน 

2.50 
 

5 

7 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชาบัญชี 
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน 
- ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา 
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่ระบ ุ
 

10 

8 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน   
- ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านคอมพิวเตอร์ หรือด้านธุรกิจ  
ระดับม.4-6 หรือ ปวช. จ านวน 1 ผลงาน 

2.00 
 

10 

9 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชานวัตกรรมค้าปลีกสมัยใหม่ (หลักสูตรพรีเมียม)  
มีทุนการศึกษาภาคการศึกษาละ 5,000 บาท ตลอดหลักสูตร 
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน   
- ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา 

ไม่ระบ ุ
 

10 

ล าดับ... 
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ล าดับ... 

ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     
ไม่ต่ ากว่า 

จ านวนรับ 

ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

10 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
รับผู้ก าลังศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน 

ไม่ระบ ุ
 

10 

11 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 
รับผู้ก าลังศึกษา  
ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คณิตศาสตร์  
      แผนการเรียนศิลป์-ภาษา / ศิลป์-ทั่วไป 

 
 

ไม่ระบ ุ
2.00 

10 

12 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
รับผู้ก าลังศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน 

ไม่ระบ ุ
 

10 

13 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (เน้น 2 ภาษา) 
รับผู้ก าลังศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจา่ย) ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท 

ไม่ระบ ุ
 

10 

 
 

กลุ่มสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (จ านวน 5 สาขาวิชา) 
ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     

ไม่ต่ ากว่า 
จ านวนรับ 

1 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 
รับผู้ก าลังศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน  
ผู้สมัครทุกคนต้องพิมพ์บทความ 1 หน้า A4 หัวข้อ “ท่านคาดหวังอย่างไรในการเข้า
ศึกษาสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว” 

2.50 
 

3 

2 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  
รับผู้ก าลังศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน   
(ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประมาณภาคการศึกษาละ 25,000 บาท) 
ผู้สมัครทุกคนต้องพิมพ์บทความ 1 หน้า A4 หัวข้อ “ท าไมคุณอยากเรียน 
หลักสูตรนี้” และพิจารณาผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ GPA. ไม่ต่ ากว่า 2.50 

2.50 
 

2 

3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) 
สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ เทียบเท่า 
- ปวช. ทุกประเภทวิชา 
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่ระบ ุ
 

10 

4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (จังหวัดชุมพร) สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ เทียบเท่า 
- ปวช. ทุกประเภทวิชา 
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่ระบ ุ
 

10 
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ล าดับ... 

ล าดับ คณะ/สาขาวิชา GPAX.     
ไม่ต่ ากว่า 

จ านวนรับ 

5 วิทยาลัยนานาชาติ โครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ 
หลักสูตร Educational Cooperation Program (ECP.)  
(เรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ 1 ปี และ Vanung University 3 ปี หรือ  
Guangxi University of Foreign Languages 3 ปี) 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ เทียบเท่า 
- ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ผู้สมัครทุกคนต้องสอบสัมภาษณ์ (ผ่าน Microsoft Teams หรือ Zoom)  
ในวันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  
ค่าฝึกอบรม (เหมาจ่าย) ภาคการศึกษาละ 1,075 USD หรือ 37,000 บาท **   
** ตามอัตราแลกเปลี่ยนตามธนาคารแห่งประเทศไทย 

ไม่ระบ ุ
 

5 

กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (จ านวน 9 สาขาวิชา) 

ล าดับ คณะ/สาขาวิชา 
 

GPAX.     
ไม่ต่ ากว่า 

จ านวนรับ 

1 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ  
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน   
- ปวช.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์  
สาขาวิชาการออกแบบ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
หรืออยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านศิลปะ เทคโนโลยีและการสื่อสาร หรือ
กิจกรรมต่างๆ ระดับม.4-6 หรือ ปวช. จ านวน 5 ผลงาน 

2.50 
 

3 

2 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
รับผู้ก าลังศึกษา ม.6 ทุกแผนการเรียน   
ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านภาษาอังกฤษ ระดับม.4-6 จ านวน 2 
ผลงาน และพิจารณาผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ GPA. ไม่ต่ ากว่า 3.00 

2.50 
 

3 

3 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 
รับเฉพาะนักศึกษาชาวต่างประเทศ ที่ส าเร็จการศึกษาเทียบเท่า ม.6 

- 
 

- 

4 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล  
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ เทียบเท่า 
- ปวช.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์  
สาขาวิชาการออกแบบ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

2.00 
 

5 
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ล าดับ คณะ/สาขาวิชา 
 

GPAX.     
ไม่ต่ ากว่า 

จ านวนรับ 

หรืออยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ผู้สมัครทุกคนต้องแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านการผลิตสื่อ ระดับม.4-6 หรือ ปวช.
จ านวน 1 ผลงาน 

5 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวชิารัฐศาสตร์ 
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน  
- ปวช. ทุกประเภทวิชา ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผู้สมัครทุกคนต้องพิมพ์บทความ 1 หน้า A4 หัวข้อ “ท าไมถึงอยากเรียนรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้” และแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านกิจกรรมเด่น ระดับม.4-6 หรือ 
ปวช.จ านวน 3 ผลงาน 

2.50 
 

3 

6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) 
สาขาวิชารัฐศาสตร์   
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ เทียบเท่า 
- ปวช. ทุกประเภทวิชา 
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่ระบ ุ
 

10 

7 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน  
- ปวช. ทุกประเภทวิชา ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผู้สมัครทุกคนต้องพิมพ์บทความ 1 หน้า A4 หัวข้อ “ท าไมถึงอยากเรียนรัฐประศาสน
ศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้” และแนบแฟ้มสะสมผลงานด้านกิจกรรมเด่น ระดับม.4-6 
หรือ ปวช.จ านวน 3 ผลงาน 

2.50 
 

3 

8 มหาวิทยาลยัแม่โจ้-ชุมพร (จังหวัดชุมพร)  
สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น   
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ เทียบเท่า 
- ปวช. ทุกประเภทวิชา 
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่ระบ ุ 10 

9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) 
สาขาวิชาการจัดการชุมชน 
รับผู้ก าลังศึกษา  
- ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. หรือ เทียบเท่า 
- ปวช. ทุกประเภทวิชา 
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่ระบ ุ 10 

 

 
 

3. การสมัคร... 
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3. การสมัคร 

3.1 การสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น 
 3.1.1 ผู้สมัครทุกคนสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  www.admissions.mju.ac.th        

ในระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2564 (ผู้สมัครทุกคนต้องลงทะเบียน https://student.mytcas.com/th 
อีกครั้ง) 

3.1.2 สั่งพิมพ์ใบสมัคร และใบช าระเงินค่าสมัคร (ใบ Pay-in) สามารถช าระเงินค่าสมัคร 
ผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) หรือ บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด (7-Eleven) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 
ในระหว่างวันที ่1-31 มีนาคม 2564 

3.1.3 จัดส่งใบสมัครและหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ให้กับส านักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดที่ผู้ปกครองได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ ในระหว่างวันที ่1 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 

3.2 อัตราค่าสมัคร  
อัตราค่าสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คนละ 300 บาท (-สามร้อยบาทถ้วน-) 

3.3 เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัคร 
  ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบสมัคร (ติดรูปถ่าย 1”) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนลงบนกระดาษขนาด A4    
โดยจัดเรียงเอกสารประกอบการรับสมัคร ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสาร (เพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อการพิจารณา) ดังต่อไปนี้ 

 3.3.1 ใบสมัคร จากระบบของมหาวิทยาลัย  
 3.3.2 ส าเนา-ใบช าระเงินค่าสมัคร 300 บาท   
 3.3.3 ส าเนา-บัตรประจ าตัวประชาชน 
 3.3.4 ส าเนา-ใบแสดงผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษา GPAX เป็นไปตามเกณฑ์ 
 3.3.5 บทความ 1 หน้า A4 (หัวข้อ: ตามที่สาขาวิชา/คณะก าหนด) พิมพ์ด้วย Microsoft Word 
 3.3.6 ส าเนา-แฟ้มสะสมผลงาน (จ านวนผลงาน : ตามที่สาขาวิชา/คณะก าหนด) 

  หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบ
พบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครเป็นเท็จ หรือ
ปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร ช าระเงินค่าสมัคร หรือ
ได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม อีกท้ังยังอาจจะถูกด าเนินคดีอาญาตามกฎหมาย 
 

3.4 ตรวจสอบความถูกต้องสถานะการสมัคร แก้ไขข้อมูลการสมัคร การช าระเงิน และการรับใบสมัคร 
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบความถูกต้อง สถานะการสมัคร แก้ไขข้อมูลการสมัคร         

การช าระเงิน และการรับใบสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.admissions.mju.ac.th (และตรวจสอบ
การจัดส่งเอกสารได้หลังจากท าการจัดส่งไปรษณีย์ 7 วันท าการ)  

 

3.5 จัดส่งเอกสารการสมัครและหลักฐาน (ทางไปรษณีย์เท่านั้น) 
3.5.1 ผู้สมัครสามารถจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่ส านักงานสภา

เกษตรกรจังหวัดที่ผู้ปกครองได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 

จัดส่งไปที่... 

http://www.education.mju.ac.th/
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จัดส่งไปที่  
ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด............................... (77 จังหวัด ที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรไว้) 
เลขที่ xxx หมู่ที่ xx  ถนนxxxxxx 
ต.xxxxxx อ.xxxxxx  จ.xxxxxx  
รหัสไปรษณีย์ xxxxx  
 

ติดต่อสอบถาม   
ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ได้ทุกจังหวัด หรือ ผู้ประสานงานคุณวรินทร์กมล       

กฤตฤกษ์  (ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่) โทรศัพท์ 0 5311 2937 หรือ 09 9384 6627 
โทรสาร 0 5311 2920 Email : nfc.cmi@ncf.mail.go.th 

3.5.2  ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดท าการตรวจสอบคุณสมบัติความถูกต้องตามเกณฑ์          
ที่ก าหนด และประชุมพิจารณาผลการคัดเลือก จัดส่งให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เพ่ือประกาศผลต่อไป ภายในวันที่ 5 
เมษายน 2564 

จัดส่งไปที่  
ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา 
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้    
เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  50290  
โทรศัพท์ 0 5387 3460, 0 5387 3469 โทรสาร 0 5387 3461  
 

4. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน 
 4.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้ในประกาศนี้  
 4.2 แผนการเรียน และผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 4.3 แฟ้มสะสมผลงาน หรือบทความในหัวข้อที่คณะ/สาขาวิชาก าหนด 
 4.4 การตัดสินผลของส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

5. ประกาศผล การยืนยันสิทธิ์หรือการสละสิทธิ์ และการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า 
5.1 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 

5.1.1 ผู้สมัครทุกคนสามารถตรวจสอบประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตที่ www.admissions.mju.ac.th ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 

5.1.2 ผู้สมัครทุกคนสามารถตรวจสอบประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตที่ https://student.mytcas.com/th อีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 

5.2 การยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์  
ผู้ ผ่ า น ก า ร คั ด เลื อ ก จ ะ ต้ อ ง ยื น ยั น สิ ท ธิ์  ผ่ า น ร ะ บ บ  Clearing-House ที่ 

https://student.mytcas.com/th ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2564 และหากประสงค์จะสละ
สิทธิ์สามารถด าเนินการได้ ในระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2564 

 
 
 
 

5.3 การช าระเงิน... 
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5.3 การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า  
5.3.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์แล้วสามารถพิมพ์ใบช าระเงิน Pay-in ผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตที่ www.admissions.mju.ac.th  เพ่ือน าไปช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า จ านวน        
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) หรือ บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
จ ากัด (7-Eleven) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 12-20 พฤษภาคม 2564 

5.3.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์แล้ว ต้องรายงานตัว (ผ่านระบบออนไลน์) เพ่ือ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ที่ www.admissions.mju.ac.th โดยสั่งพิมพ์เอกสารรายงานตัวทั้งหมด และ
ใบช าระเงิน Pay-in พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนที่เหลือผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) หรือ บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด (7-Eleven) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 1-10 
มิถุนายน 2564 (โดยยังไม่ต้องจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ใดๆ ไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้)  

5.3.3  ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถตรวจสอบสถานะรับช าระเงินดังกล่าว ได้ในวันถัดไป
เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.admissions.mju.ac.th   

5.3.4 ผู้ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  (ทุกประเภทการเข้าศึกษาต่อ) ที่ได้ท า
การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้าให้กับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถไปสมัคร
สาขาวิชาอ่ืนๆ ในรอบถัดไปได้ เว้นแต่ไปท าการสละเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า และสละสิทธิ์ผ่าน
ระบบกลาง ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยก าหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่ท าการคืนเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า หรือท าการปรับเปลี่ยนสาขาวิชาให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 

5.4 อัตราค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563                   
  ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า (ตามประกาศมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า พ.ศ.2563) และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรได้ท่ี  www.admissions.mju.ac.th 
 

5.5 การตัดสิทธิ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกประเภท 
5.5.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ส าเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ให้ถือว่า         

ถูกตัดสิทธิ์ 
5.5.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า ในระหว่างวันที่ 12-

20 พฤษภาคม 2564 หรือไม่ครบตามจ านวน ถือว่าสละสิทธิ์  
5.5.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่รายงานตัว (ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต) ในระหว่างวันที่ 1-10 

มิถุนายน 2564 ถือว่าสละสิทธิ์ 
5.5.4 ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนที่เหลือ       

ในระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2564 หรือไม่ครบตามจ านวน ถือว่าสละสิทธิ์ 
5.5.5 ผู้ผ่านการคัดเลือกท าการสมัครสาขาวิชาอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในรอบอ่ืนๆ 

ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดที่ได้ช าระไว้แล้ว 
5.5.6 ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว (ด้วยตนเอง) ในระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 

2564 ถือว่าสละสิทธิ์ 
 
 

6. การรายงานตัว… 
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6. การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และการตรวจร่างกาย 

6.1 การรับก าหนดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดาวน์โหลดก าหนดการ

การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจ าปีการศึกษา 2564 ได้ที่ www.admissions.mju.ac.th      
ซึ่งประกอบไปด้วย  

6.2 การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (ผ่านระบบออนไลน์) 
ในระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2564 นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องรายงานตัว (ผ่านระบบ

ออนไลน์) เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ที่ www.admissions.mju.ac.th  สั่งพิมพ์เอกสารรายงานตัว
ทั้งหมดไว้ (โดยยังไม่ต้องจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ใดๆ ไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้) 

6.3 การรายงานตัวเข้าหอพักมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องรายงานตัวเพ่ือเข้าหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (แยกตาม

วิทยาเขต) น าเอกสารหมายเลข 1-3 ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ 
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ณ ชั้น 1 อาคาร     

แม่โจ้ 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ วันที่ 14 มิถุนายน 2564         
ณ จุดบริการหอพักนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ จุดบริการบริเวณ
หน้าโรงอาหาร (อาคารเทิดกสิกร)  

6.4 การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (ด้วยตนเอง) 
6.4.1 นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้ารายงานตัวด้วยตนเอง (แยกตามวิทยาเขต) น าเอกสาร

ที่สั่งพิมพ์หมายเลขท่ี 4-9 ยื่นต่อเจ้าหน้าที่  
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ณ ชั้น 1 อาคาร   

แม่โจ้ 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ 

อาคารเทพ พงษ์พานิช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์

กีฬาเฉลิมพระเกียรติ   
6.4.2 นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องท าบัตรนักศึกษา (บัตร ATM) ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

(มหาชน) (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  
6.4.3 นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องช าระเงินค่ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และ

เสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจ าปีการศึกษา 2564 เป็นเงินสดไม่เกินคนละ 1,000 บาท  
6.5 การตรวจร่างกาย 

ในระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2564 นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องตรวจร่างกาย และ
ช าระเงินค่าตรวจร่างกาย 150 บาท ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง  
อัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจ าปีการศึกษา 2564  ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอ านวย ยศสุข (รายละเอียด
คณะ/สาขาวิชาอยู่ในคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ฯ)  

7. การเข้าร่วม… 
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7. การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 

นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง         
อัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 18 -
25 มิถุนายน 2564 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 

 

ประกาศ  ณ วันที่  30  พฤศจิกายน พ.ศ.  2563 
                                                                          
 
 
                                            (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) 
                          รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน 

                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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หนังสือรับรองบุตรหลานของเกษตรกร หรือผู้แทนเกษตรกรสภาเกษตรกรจังหวัด  
ผ่านส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด.............................................. 

รับรองผู้สมัครเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2564 
ส่วนที่ 1 ผู้สมัครกรอกข้อความและลงนาม 
ชื่อ (นาย/นางสาว) .................................................................. ชื่อสกุล  ................................................................................. 
NAME (MR./MISS) ..................................................................  LAST NAME  ........................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน......................................................................................วัน/เดือน/ปีเกิด  ....../...../........... อายุ ........... ปี 
ภูมิล าเนาที่เกิด.................................................. เชื้อชาติ ........................  สัญชาติ ...................... ศาสนา ...................................   
E-mail .............................................................. โทรศัพท์บ้าน............ ..................... โทรศัพท์มือถือ 08 - .................................. 
ชื่อบิดา ..................................................  ชื่อสกุล  ..................................................... โทรศัพท์มือถอื 08 - ............................... 
ชื่อมารดา ...............................................  ชื่อสกุล  ..................................................... โทรศัพท์มือถือ 08 - .............................. 
ชื่อผู้ปกครอง (กรณบีิดาหรอืมารดาเสียชีวิต) 
ชื่อผู้ปกครอง   ...............................................  ชือ่สกุล  ............................................... โทรศัพท์มือถือ 08 - ............................ 
สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ที่สะดวกที่สุด เลขที่...................หมู่ที.่.............ซอย .....................ถนน..............................................
ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด... ........................................................  
รหัสไปรษณีย์  ....................... 
ให้ระบุว่าท าการเกษตรอะไร (โดยระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการคัดเลอืกให้เข้าศึกษา) 
 (      ) ท านา มีพื้นที่ท านา..............ไร่  เป็นของตนเอง  เชา่พื้นที่ อยู่ที่ต าบล.............................อ าเภอ............................ 
จังหวัด................................................  พันธุ์ข้าวที่ปลกู................................ปลกูข้าวปีละ..........ครัง้  
ได้ผลผลิต.......................ถังต่อไร ่   มีรายได้ปีละประมาณ...................................บาท 
(      ) ท าสวน หรือ ท าไร่ (ระบชุนิดพืชให้ละเอียดชัดเจน) พืชทีป่ลูกคือ................................................... .................................... 
มีพื้นที่เพาะปลูก................ไร่   เป็นของตนเอง  เช่าพื้นที่ อยู่ทีต่ าบล....................................อ าเภอ................................... 
จังหวัด......................................................  มีรายได้ปีละประมาณ...................................บาท 
(      ) ท าการประมง หรือ เลี้ยงสัตว์ (ระบุชนิดให้ละเอียดชัดเจน) ............................................................................................... 
จ านวน(เฉพาะสัตว์ทีน่ับได้) .................ตวั 
มีพื้นที่ฟาร์ม................ไร่      เป็นของตนเอง  เช่าพื้นที่ อยู่ทีต่ าบล..................................อ าเภอ....................................... 
จังหวัด......................................................  มีรายได้ปีละประมาณ...................................บาท 
              ข้าพเจ้ามีความสนใจและประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา....................................................................................
คณะ.............................................................. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ใน “โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลใน
ยุคดิจิทัล”                                         
 

(1) ลงชื่อผู้สมัคร...............................................................                 
                    (............................................................) 

 

(2) ลงชื่อผู้ปกครอง ...........................................................                 
                      (............................................................) 

ส่วนที่ 2 ผู้รับรองกรอกข้อความและลงนาม (ผู้รับรองได้แก่ หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรจังหวัด หรือ ผู้แทนเกษตรระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ) 
           ข้าพเจ้าชื่อ (นาย/นางสาว) ...................................................... ชื่อสกุล  ......................................................ต าแหน่ง
.........................................................หน่วยงานหรือสมาคม.............................................. .............................................................. 
ที่ท างาน................................................................................................................ .................โทรศัพท์........................................... 
ขอรับรองว่าขอ้ความที่ผู้สมัครกรอกในส่วนที่ 1 เป็นความจริงทุกประการ 

                 (3) ลงชื่อ  ..................................................................ผู้รบัรอง 
                 (.............................................................) 

                 ต าแหน่ง...............................................................................        

-ตัวอย่างหนังสอืรับรอง>>ออกจากระบบอัตโนมัต-ิ 
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