
 
ประกาศคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม           

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเปนนักศึกษาในคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจําปการศึกษา  2553 

-------------------------------------  
  

           คณะเกษตรศาสตร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม   ไดจัดทําโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรโดยมี
ความประสงคจะรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในปการศึกษา 2551 ที่กําลังจะเขาเรียนในชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษา  2552 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  17  จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ  ซึ่งมีบิดา
หรือมารดามีอาชีพเปนเกษตรกร เพื่อสอบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
ประจําปการศึกษา  2553  ใน 8 สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร จํานวน 5 คน และอีก 7 สาขาวิชา 
ไดแก  กีฏวิทยา ปฐพีศาสตร พืชไร  พืชสวน  โรคพืช สงเสริมและเผยแพรการเกษตร และสัตวศาสตร จํานวน 
65 คน   รวมจํานวนทั้งสิ้น   70   คน   ดังมีรายละเอียดตอไปนี้.-  
  

คุณสมบัติของผูสมัคร  
           1.  เปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย  
           2.  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในปการศึกษา 2551 ที่กําลังจะเขาเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใน 
  ปการศึกษา 2552  ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17  จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือโดยมีคะแนนเฉลี่ย 
  ทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5 รวมกัน ไมต่ํากวา 2.00  
           3.  เปนผูที่มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา               
           4. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุก    เวนแตในกรณีความผิดอันไดกระทําโดย

ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ  
           5.  เปนผูท่ีมีบิดาหรือมารดามีอาชีพเปนเกษตรกรเปนอาชีพหลัก และมีภูมิลําเนาอยูใน 17 จังหวัดใน

เขตพัฒนาภาคเหนือ  
 

หลักฐานการสมัคร  
           1. ใบสมัครพรอมคํารับรองของผูบริหารโรงเรียนของผูสมัคร  
           2. รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวก  ขนาด 3 ซ.ม. x 4 ซ.ม.  ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป  
  เขียนชื่อ นามสกุล ไวดานหลังของรูปดวย  
           3. สําเนาใบแสดงผลการเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 - 5 (รบ. 1 ป) จํานวน 1 ชุด  
           4. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด  
 5. หนังสือรับรองอาชีพบิดา/มารดา โดยผูใหญบาน 



- 2 - 
 
สถานที่รับใบสมัคร  
           ใหผูสมัครสอบติดตอขอรับใบสมัครสอบ  ณ  โรงเรียนที่ผูสมัครสอบกําลังศึกษาอยู  และหากใบสมัคร
สอบท่ีสงมาพรอมนี้ไมเพียงพอ  อนุญาตใหทางโรงเรียนถายเอกสารได  
  

ระยะเวลาการรับสมัคร  
           ตั้งแตวันอังคารที่   10  กุมภาพันธ    2552   ถึงวันจันทรที่   23   มีนาคม   2552 
  

การสมัครสอบคัดเลือก  
           1.  ใหนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบยื่นใบสมัครพรอมชําระเงินคาสมัคร  คนละ  300   บาท   ณ  ที่ทําการ  
              รับสมัครของโรงเรียนที่นักเรียนกําลังศึกษาอยู  
          2.  ตองมีลายมือช่ือผูอํานวยการหรืออาจารยใหญของโรงเรียนที่นักเรียนสังกัด         ลงนามรับรองใน               
              คํารับรองของผูบริหารโรงเรียนตามที่ระบุไวในใบสมัคร มิฉะนั้นคณะเกษตรศาสตรจะถือวา              
 ใบสมัครเปนโมฆะ เพราะขาดคุณสมบัติและไมคืนเงินคาสมัครใหไมวากรณีใด ๆ  
 3. ตองมีหนังสือรับรองอาชีพบิดา/มารดา โดยผูใหญบานลงชื่อรับรอง 
           4.  ขอใหทางโรงเรียนรวบรวมใบสมัครและหลักฐานตาง ๆ พรอมทั้งเงินคาสมัครสงเปนธนาณัติส่ังจาย              
  ในนาม  คณบดีคณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยจัดทําหนังสือนําสงถึง งานบริการ 
 การศึกษา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ภายในวันจันทรท่ี  23  มีนาคม  2552 
              โดยถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ  
           5.  คณะเกษตรศาสตร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จะแจงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบขอเขียนพรอม

จัดสงบัตรประจําตัวผูเขาสอบไปยังโรงเรียนที่ผูสมัครสอบกําลังศึกษาอยู ซ่ึงบัตรประจําตัวผูเขาสอบ
นี้ถือเปนใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมสมัครสอบดวย  

 

กําหนดประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาสอบขอเขียน 
           คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบขอเขียน  ภายในวันศุกรท่ี  
24  เมษายน  2552  ซ่ึงผูสมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อไดที่  
           1.  โรงเรียนที่ผูสมัครสอบกําลังศึกษาอยู  
          2.  งานบริการการศึกษา  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม     
 3.  ระบบ Internet ของคณะเกษตรศาสตร  http://www.agri.cmu.ac.th   
  
กําหนดวิชา  วันเวลา  และสถานที่สอบ  

วิชาท่ีสอบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระพื้นฐานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร และสาระเพิ่มเติม คณิตศาสตร 
ฟสิกส เคมี และชีววิทยา   ช้ันมัธยมศึกษาปที่  4 - 5   
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          - วันสอบขอเขียน  
            วันเสารท่ี   9   พฤษภาคม   2552 
            08:30 - 11:00 น.    ขอสอบบูรณาการวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 1 
            11:00 - 12:30 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน  
            12:30 - 15:00 น.    ขอสอบบูรณาการวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 2 
 

          - สถานที่สอบ  
            อาคารเรียนรวม RB   มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
  

กําหนดประกาศผลสอบขอเขียน  
           คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จะประกาศรายชื่อผูที่สอบผานขอเขียน วันศุกรท่ี  5  
มิถุนายน   2552    ณ สถานที่ ตอไปนี้.-  
           1.  โรงเรียนที่ผูสมัครสอบกําลังศึกษาอยู  
           2.  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 3.  ระบบ Internet ของคณะเกษตรศาสตร  http://www.agri.cmu.ac.th   
  
กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ   
           ผูสอบผานขอเขียนใหมาสอบสัมภาษณ  ในวันเสารท่ี   27   มิถุนายน   2552  เวลา  09.00 - 12.00 น.  
ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ   คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม    
  
กําหนดประกาศผลการสอบสัมภาษณ 
         วันประกาศผลการสอบสัมภาษณ   ในวันจันทรท่ี  13  กรกฎาคม  2552  ณ สถานที่ตอไปนี้.-  
           1. คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 2.  ระบบ Internet ของคณะเกษตรศาสตร  http://www.agri.cmu.ac.th   

 
ผูท่ีผานการสอบสัมภาษณแลว ขอใหยืนยันการเขาศึกษาตอตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตร 

ประจําปการศึกษา 2553 ถึง คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ภายในวันศุกรท่ี   7  สิงหาคม  2552 
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ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอในคณะเกษตรศาสตร ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตร ประจําป
การศึกษา 2553  (คร้ังสุดทาย)  
         วันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอในคณะเกษตรศาสตร   ในวันศุกรท่ี  21 สิงหาคม  2552  ณ 
สถานที่ตอไปนี้.-  
           1.  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 2.  ระบบ Internet ของคณะเกษตรศาสตร  http://www.agri.cmu.ac.th   
 

ทุนการศึกษา    
           ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาในโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร  จะไดรับพิจารณาให
ไดรับทุนการศึกษา                                                                                
           1.  ทุนการศึกษาแบบตอเนื่องตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีในคณะเกษตรศาสตร      

จํานวน 2 ทุน ๆ ละ 80,000 บาท โดยจายใหเปนรายป ๆ ละ 20,000 บาท ซ่ึงจะพิจารณาจากคะแนน
การสอบคัดเลือก  และความจําเปนทางครอบครัว  

          2.  ทุนการศึกษาอื่น ๆ ใหเปนไปตามประกาศของหนวยกิจการนักศึกษา   คณะเกษตรศาสตร    
               มหาวิทยาลัยเชียงใหม                                                     
  

เงื่อนไขสําหรับผูไดรับการคัดเลือกแลว  
  

           1.  ผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาในคณะเกษตรศาสตร    มหาวิทยาลัยเชียงใหม    ตามโครงการ
อุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรแลว     หากประสงคจะเขาสอบประเภทโควตาภาคเหนือ    หรือ
สมัครเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  จะตองสละสิทธ์ิการ
เขาศึกษาตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรใหเปนลายลักษณอักษรกอน   หากยังเขาสอบ
โควตาภาคเหนือ หรือ สมัครเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
อีก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จะตัดสิทธ์ิการเขาศึกษาทั้งสองทางทันที  

           2.  เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6  ในปการศึกษา   2552 
           3.  ผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาในคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมตามโครงการ

อุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรแลว หากคณะเกษตรศาสตรตรวจพบในภายหลังวาเปนผูท่ีขาด
 คุณสมบัติขอใดขอหนึ่งหรือขอความที่ระบุไวไมเปนความจริง คณะเกษตรศาสตร จะตัดสิทธ์ิการ
เขาศึกษาทันที  
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           4.  ผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาในคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามโครงการ

อุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรจะตองศึกษาในคณะเกษตรศาสตร ใหครบถวนตามหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี จนสําเร็จการศึกษา โดยไมมีสิทธ์ิขอโอนยายคณะ  

  
                     ประกาศ    ณ    วันที่            มกราคม     พ.ศ.   2552 
                                         

  
 

                         (รองศาสตราจารยธีระ  วิสิทธิ์พานิช)  
                                                                                     คณบดีคณะเกษตรศาสตร  
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