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ประกาศมหาวิทยาลัยแม�โจ� 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา (ระบบจัดสรรโควตา) บุตรหลานเกษตรกร  
ผ�านสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด 

เพ่ือเข�าศึกษาต�อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป1 และหลักสูตร 4 ป1 เทียบเข�าเรียน 
ณ มหาวิทยาลัยแม�โจ� จังหวัดเชียงใหม� มหาวิทยาลัยแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร�  

และมหาวิทยาลัยแม�โจ�-ชุมพร จังหวัดชุมพร ประจําป1การศึกษา 2560 
............................................. 

 

ด�วยมหาวิทยาลัยแม�โจ� จังหวัดเชียงใหม� มหาวิทยาลัยแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
แพร� และมหาวิทยาลัยแม�โจ�-ชุมพร จังหวัดชุมพร ร�วมกับสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด จะเป<ดรับ
สมัครบุตรหลานเกษตรกรท่ีเป=นนักเรียนท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี 6 หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบเท�า เพ่ือเข�าศึกษาต�อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป1 หรือ           
เป=นนักศึกษาท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือเทียบเท�า เพ่ือเข�าศึกษา
ต�อระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ป1 เทียบเข�าเรียน ประจําป1การศึกษา 2560 ตามความต�องการของทุกคณะ 
วิทยาลัย และวิทยาเขต โดยวิธีการจัดสรรโควตาและให�เอกสิทธิ์แก�สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด
ท่ัวประเทศ ในการคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติไปเป=นตามเกณฑDท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด             
มีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

 

1. วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือเป<ดโอกาสพิเศษแก�นักเรียน/นักศึกษาท่ีบุตรหลานเกษตรกร หรือผู�แทนเกษตรกรสภา

เกษตรกรจังหวัด จาก 77 จังหวัด ท่ัวทุกภาคในประเทศไทยให�เข�าศึกษาต�อในระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแม�โจ� (มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเป=นมหาวิทยาลัยชั้นนําทางการเกษตร) 

  2. เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา และตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการ 
แก�ปFญหาสังคมและปFญหาเศรษฐกิจ 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู�สมัครคัดเลือก 
1. เป=นผู�กําลังศึกษา และคาดว�าจะสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาป1ท่ี 6 หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือ เป=นผู�กําลังศึกษา และคาดว�าจะสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือเทียบเท�า ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในแต�ละสาขาวิชา ประจําป1การศึกษา 2559 และ
จะต�องสําเร็จการศึกษาก"อนวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 

2.  มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชา หรือรายละเอียดวิชาไม�ตํ่ากว�ากว�าเกณฑD 
ตามท่ีคณะ/สาขาวิชากําหนด 

3.  เป=นบุตรหลานของเกษตรกร หรือผู�แทนเกษตรกรสภาเกษตรกรจังหวัด ท่ีข้ึนทะเบียน
เกษตรกร ด�านการเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตวD การประมง และเกษตรกรรมอ่ืนๆ หรือเป=นเกษตรกรท่ีผู�แทน
เกษตรระดับหมู�บ�าน ตําบล และอําเภอ รับรองว"าประกอบอาชีพเกษตรกรรมจริง 

 

โครงการบุตรหลานเกษตรกร (ผ"านสนง.สภาเกษตรจังหวัด)
ประเทศ)  
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4. เป=นผู�ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยDเป=นประมุข 
5. เป=นผู�มีความประพฤติดี มีคุณธรรม  เรียนดี  แต�งกายสุภาพ และรับรองต�อมหาวิทยาลัยว�า

จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข�อบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร�งครัด 
6. ไม�มีชื่อในทะเบียนเป=นนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอ่ืนๆยกเว�น

มหาวิทยาลัยเป<ด 
7. ไม�เป=นผู�เคยต�องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต�ความผิดลหุโทษหรือ

ความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาท 
8. ไม�เป=นโรคติดต�ออย�างร�ายแรง โรคจิตฟFTนเฟUอน โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือ เป=นโรคท่ีจะเป=น

อุปสรรคต�อการศึกษา 
9. มีผู�ปกครอง หรือ ผู�อุปการะรับรองว�าจะอุดหนุนค�าธรรมเนียมการศึกษา ค�าบํารุง

การศึกษา และค�าใช�จ�ายต�างๆ ท่ีเก่ียวกับการศึกษาได�ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย 
10. ต�องเป=นผู�ท่ีอยู�ในประเทศไทยอย�างถูกต�องตามกฎหมาย  
11. เป=นผู�มีประวัติในกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ในระดับดีหรือมีประวัติอ่ืนๆตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

3. คณะ/สาขาวิชา และจํานวนรับ (สาขาวิชาละ 1 คน ต"อสํานักงานสภาเกษตรจังหวัด 1 จังหวัด) 
ลําดับที ่ หลักสูตร 4 ป; 

คณะ/สาขาวิชา 
การสอบ GPAX.     

ไม"ต่ํากว"า 
จํานวนรับ1คน  

ต"อ1สกจ. มี ไม"มี 
1 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร� (พืชไร") 

รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD เท�านั้น 
 � 2.50 1 

2 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร� (พืชสวน) 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD เท�านั้น 

 � 2.50 1 

3 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร� (อารักขาพืช) 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD เท�านั้น 

 � 2.50 1 

4 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรเคมี 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD เท�านั้น 

 � 2.50 1 

5 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร� (ปฐพีศาสตร�) 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD เท�านั้น 

 � 2.50 1 

6 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส"งเสริมและนิเทศศาสตร�เกษตร 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD เท�านั้น 

 � 2.50 1 

7 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร� (วิทยาการสมุนไพร) 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD เท�านั้น 

 � 2.50 1 

8 วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD เท�านั้น 
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช�างยนตD สาขาวิชาช�างกลโรงงาน 
สาขาวิชาช�างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช�างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาช�างซ�อมบํารุง 
สาขาวิชาช�างไฟฟWากําลัง สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกสD หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข�อง ทั้งนี้
อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยDประจําหลักสูตร 

 �  
 

2.50 
3.00 

1 

9 คณะสัตวศาสตรDและเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร� 
(สัตวDป1ก/การผลิตสุกร/โคนมและโคเนื้อ/อาหารสัตวD) 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD เท�านั้น 

 � 2.50 1 
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ลําดับที ่ หลักสูตร 4 ป; 
คณะ/สาขาวิชา 

การสอบ GPAX.     
ไม"ต่ํากว"า 

จํานวนรับ1คน  
ต"อ1สกจ. มี ไม"มี 

10 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา สาขาวิชาการประมง  
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD เท�านั้น 
- ปวช.ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวD สาขาวิชาแปรรูปสัตวDน้ํา 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชางานผลิตสัตวDน้ํา สาขาวิชาเกษตรศาสตรD (ผ�าน
การเรียนรายวิชาทางการเลี้ยงสัตวDน้ํา การผลิตสัตวDน้ํา หรือรายวิชาที่เก่ียวข�องทาง
สัตวDน้ํา) หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข�อง ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยDประจําหลักสูตร 

 � 2.50 1 

11 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD / ศิลปX-คณิตศาสตรD เท�านั้น 

 � 2.50 1 

12 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน   
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทั้งนี้อยู
ในดุลยพินิจของอาจารย�ประจําหลักสูตร 

 � 

 

 
 

2.50 
2.75 

1 

13 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD / ศิลปX-คณิตศาสตรD เท�านั้น 

 � 2.75 1 

14 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD / ศิลปX-คณิตศาสตรD เท�านั้น 

 � 2.50 1 

15 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD / ศิลปX-คณิตศาสตรD เท�านั้น 

 � 2.50 1 

16 คณะเศรษฐศาสตรD สาขาวิชาเศรษฐศาสตร� 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD / ศิลปX-คณิตศาสตรD เท�านั้น 

 � 2.75 1 

17 คณะเศรษฐศาสตรD สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD / ศิลปX-คณิตศาสตรD เท�านั้น 

 � 2.50 1 

18 คณะเศรษฐศาสตรD สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�สหกรณ� 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  
แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD / ศิลปX-คณิตศาสตรD เท�านั้น 

 � 2.50 1 

19 คณะพัฒนาการท�องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท"องเที่ยว 
รับผู�กําลังศึกษาม.6 ทุกแผนการเรียน 
มีรายวิชาภาษาต�างประเทศ GPA ไม�ต่ํากว�า 2.50    
พร�อมบทความ 1 หน�า A4 หัวข�อ“การท�องเที่ยวในความเข�าใจของข�าพเจ�า”  
และแนบแฟWมสะสมผลงาน 3 กิจกรรมเด�น ม.4-6 (สําเนา) เท�านั้น 

 � 2.75 1 
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ลําดับที ่ หลักสูตร 4 ป; 
คณะ/สาขาวิชา 

การสอบ GPAX.     
ไม"ต่ํากว"า 

จํานวนรับ1คน  
ต"อ1สกจ. มี ไม"มี 

20 คณะศิลปศาสตรD สาขาวิชานิเทศศาสตร�บูรณาการ  
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน   
- ปวช.ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกสD 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรDธุรกิจ ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข�อง อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยD
ประจําหลักสูตร   
พร�อมบทความ 1 หน�า A4 หัวข�อ “ความสนใจของฉันต�อการเข�าศึกษาสาขาวิชา   
นิเทศศาสตรDบูรณาการ” และแนบแฟWมสะสมผลงานด�านศิลปะ/สื่อ/การสื่อสาร/
นิเทศศาสตรD ม.4-6 หรือ ปวช.1-3 (สําเนา) เท�านั้น 

 �  
 

2.75 
3.00 

1 

21 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD เท�านั้น 
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช�างยนตD สาขาวิชาช�างกลโรงงาน 
สาขาวิชาช�างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช�างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาช�างซ�อมบํารุง 
สาขาวิชาช�างไฟฟWากําลัง สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกสD หรืออยู�ในดุลยพินิจของ
อาจารยDประจําหลักสูตร 

 �  
 

2.50 
3.00 

 

1 

22 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD เท�านั้น 
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช�างยนตD สาขาวิชาช�างกลโรงงาน 
สาขาวิชาช�างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช�างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาช�างซ�อมบํารุง 
สาขาวิชาช�างไฟฟWากําลัง สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกสD หรืออยู�ในดุลยพินิจของ
อาจารยDประจําหลักสูตร 

 �  
 

2.50 
2.50 

1 

23 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร  
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD เท�านั้น 
- ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช�างยนตD สาขาวิชาช�างกลโรงงาน 
สาขาวิชาช�างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช�างเขียนแบบเคร่ืองกล สาขาวิชาช�างซ�อมบํารุง 
สาขาวิชาช�างไฟฟWากําลัง สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกสD หรืออยู�ในดุลยพินิจของ
อาจารยDประจําหลักสูตร 
- ปวช.ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชา         
คหกรรมศาสตรD ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยDประจําหลักสูตร 
- ผู�สมัครทุกคนต�องแนบบทความ 1 หน�า A4 หัวข�อ “เหตุใดจึงสนใจเรียนสาขาวิชา
วิทยาศาสตรDและเทคโนโลยีการอาหาร”  
- ผู�สมัครทุกคนต�องแนบแฟWมสะสมผลงานด�านวิชาการหรืออ่ืนๆ 3 กิจกรรมเด�น  
ม.4-6 หรือ ปวช.1-3 (สําเนา) เท�านั้น 

 �  
 
 

2.50 
3.00 

 
 
 

3.00 

1 

      



5 
 

ลําดับที ่ หลักสูตร 4 ป; 
คณะ/สาขาวิชา 

การสอบ GPAX.     
ไม"ต่ํากว"า 

จํานวนรับ1คน  
ต"อ1สกจ. มี ไม"มี 

24 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD เท�านั้น 
- ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตรD หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข�อง 
ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยDประจําหลักสูตร 

 �  
 

2.50 
2.75 

1 

25 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร� 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD เท�านั้น 
- ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง หรือสาขาวิชาที่
เก่ียวข�อง ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยDประจําหลักสูตร 

 �  
 

2.50 
2.75 

1 

26 คณะวิทยาศาสตรD สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD  
แผนการเรียนศิลปX-คณิตศาสตรD / ศิลปX-คอมพิวเตอรD เท�านั้น 

 �  
2.50 
2.75 

1 

27 คณะวิทยาศาสตรD สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD เท�านั้น 

 � 2.50 1 

28 คณะวิทยาศาสตรD สาขาวิชาเคมี 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD เท�านั้น 

 � 2.50 1 

29 คณะวิทยาศาสตรD สาขาวิชาสถิติ 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD เท�านั้น 

 � 2.50 1 

30 คณะวิทยาศาสตรD สาขาวิชาคณิตศาสตร� 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD เท�านั้น 

 � 2.50 1 

31 คณะวิทยาศาสตรD สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD  
แผนการเรียนศิลปX-คณิตศาสตรD เท�านั้น 

 �  
2.50 
2.75 

1 

32 คณะวิทยาศาสตรD สาขาวิชาวัสดุศาสตร� 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD เท�านั้น 

 � 2.00 1 

33 คณะวิทยาศาสตรD สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD เท�านั้น 

 � 2.50 1 

34 คณะวิทยาศาสตรD สาขาวิชาฟFสิกส�ประยุกต� 
รับผู�กําลังศึกษาม.6  แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD เท�านั้น 

 � 2.50 1 

35 วิทยาลัยบริหารศาสตรD สาขาวิชารัฐศาสตร� 
รับผู�กําลังศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน  
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทั้งนี้อยู
ในดุลยพินิจของอาจารย�ประจําหลักสูตร 
- ผู�สมัครทุกคนต�องแนบบทความ 1 หน�า A4 เขียนด�วยลายมือเท�านั้น  
หัวข�อ “เรียนรัฐศาสตรDไปเพื่ออะไร? และมีอาชีพในฝFนคืออะไร?”  
- ผู�สมัครทุกคนต�องแนบแฟWมสะสมผลงานด�านกิจกรรมชุมชนหรืออ่ืนๆ  
3 กิจกรรมเด�น ม.4-6 หรือ ปวช.1-3 (สําเนา) เท�านั้น 

 �  
 

2.75 
3.00 

 

1 
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ลําดับที ่ หลักสูตร 4 ป; 
คณะ/สาขาวิชา 

การสอบ GPAX.     
ไม"ต่ํากว"า 

จํานวนรับ1คน  
ต"อ1สกจ. มี ไม"มี 

36 วิทยาลัยบริหารศาสตรD สาขาวิชาการบริหารท�องถิ่น 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน  
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทั้งนี้อยู
ในดุลยพินิจของอาจารย�ประจําหลักสูตร 
- ผู�สมัครทุกคนต�องแนบบทความ 1 หน�า A4 เขียนด�วยลายมือเท�านั้น  
หัวข�อ “เรียนรัฐประศาสนศาสตรDไปเพื่ออะไร? และมีอาชีพในฝFนคืออะไร?”  
- ผู�สมัครทุกคนต�องแนบแฟWมสะสมผลงานด�านกิจกรรมชุมชนหรืออ่ืนๆ  
3 กิจกรรมเด�น ม.4-6 หรือ ปวช.1-3 (สําเนา) เท�านั้น 

 �  
2.75 
3.00 

 
 

1 

37 มหาวิทยาลยัแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา  
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD / ศิลปX-คณิตศาสตรD เท�านัน้ 
- ปวช.ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขาวชิาเกษตรศาสตรD ทั้งนี้อยู�ในดุลยพนิิจของ
อาจารยDประจาํหลักสูตร 

 � 2.25 ไม�จํากัด 

44 มหาวิทยาลยัแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD 
เท�านั้น 

 � 2.50 ไม�จํากัด 

45 มหาวิทยาลยัแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD 
เท�านั้น 

 � 2.25 ไม�จํากัด 

46 มหาวิทยาลยัแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว� 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา  
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD / ศิลปX-คณิตศาสตรD เท�านัน้ 
- ปวช.ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขาวชิาเกษตรศาสตรD ทั้งนี้อยู�ในดุลยพนิิจของ
อาจารยDประจาํหลักสูตร 

 � 2.25 ไม�จํากัด 

47 มหาวิทยาลยัแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรปGาไม� 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา  
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD เท�านัน้ 
- ปวช.ประเภทวชิาเกษตรกรรม ทุกสาขาวชิา ทัง้นี้อยู�ในดลุยพนิิจของอาจารยDประจํา
หลักสูตร 

 � 2.50 ไม�จํากัด 

48 มหาวิทยาลยัแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาการตลาด 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา  
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD / ศิลปX-คณิตศาสตรD เท�านัน้ 
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทั้งนี้อยู
ในดุลยพินิจของอาจารย�ประจําหลักสูตร 

 � 2.25 ไม�จํากัด 

49 มหาวิทยาลยัแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาพัฒนาการท"องเที่ยว 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน 
- ปวช.ประเภทวชิา ทุกสาขาวิชา ทั้งนี้อยู�ในดุลยพนิิจของอาจารยDประจําหลักสูตร 

 � 2.25 ไม�จํากัด 
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ลําดับที ่ หลักสูตร 4 ป; 
คณะ/สาขาวิชา 

การสอบ GPAX.     
ไม"ต่ํากว"า 

จํานวนรับ1คน  
ต"อ1สกจ. มี ไม"มี 

50 มหาวิทยาลยัแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชารัฐศาสตร�   
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน 
- ปวช.ประเภทวชิา ทุกสาขาวิชา ทั้งนี้อยู�ในดุลยพนิิจของอาจารยDประจําหลักสูตร 

 � 2.25 ไม�จํากัด 

51 มหาวิทยาลยัแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�   
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา  
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD / ศิลปX-คณิตศาสตรD เท�านัน้ 
- ปวช.ประเภทวชิาพาณชิยกรรม ทั้งนี้อยู
ในดุลยพินิจของอาจารย�ประจําหลักสูตร 

 � 2.25 ไม�จํากัด 

52 มหาวิทยาลยัแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาการบัญชี 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา  
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD / ศิลปX-คณิตศาสตรD เท�านัน้ 
- ปวช.ประเภทวชิาพาณชิยกรรม ทั้งนี้อยู
ในดุลยพินิจของอาจารย�ประจําหลักสูตร 

 � 2.25 ไม�จํากัด 

53 มหาวิทยาลยัแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD หรือแผนการเรียนศิลปX-คณิตศาสตรD 
- ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกสD ประเภทวิชา       
พาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรDธุรกิจ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การสื่อสาร หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข�อง อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยDประจําหลักสูตร  

 � 2.25 ไม�จํากัด 

54 มหาวิทยาลยัแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาการจัดการชุมชน 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา   
- ม.6 ทุกแผนการเรียน 
- ปวช.ประเภทวชิา ทุกสาขาวิชา ทั้งนี้อยู�ในดุลยพนิิจของอาจารยDประจําหลักสูตร 

 � 2.25 ไม�จํากัด 

55 มหาวิทยาลยัแม�โจ�-ชุมพร สาขาวิชาการประมง 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD / ศิลปX-คณิตศาสตรD เท�านัน้ 
- ปวช.ประเภทวชิาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวD สาขาวชิาแปรรูปสัตวDน้ํา 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชางานผลิตสัตวDน้าํ สาขาวชิาเกษตรศาสตรD (ผ�าน
การเรียนรายวิชาทางการเลี้ยงสตัวDน้ํา การผลิตสตัวDน้าํ หรือรายวิชาที่เก่ียวข�องทาง
สัตวDน้าํ) หรือสาขาวชิาที่เก่ียวข�อง ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยDประจาํหลักสูตร 

 � 2.00 ไม�จํากัด 

56 มหาวิทยาลยัแม�โจ�-ชุมพร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา 
- ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตรD-คณิตศาสตรD / ศิลปX-คณิตศาสตรD เท�านัน้ 
- ปวช.ประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขาวชิาเกษตรศาสตรD ทั้งนี้อยู�ในดุลยพนิิจของ
อาจารยDประจาํหลักสูตร 

 � 2.00 ไม�จํากัด 

57 มหาวิทยาลยัแม�โจ�-ชุมพร สาขาวิชาพัฒนาการท"องเที่ยว 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน 
- ปวช.ประเภทวชิา ทุกสาขาวิชา ทั้งนี้อยู�ในดุลยพนิิจของอาจารยDประจําหลักสูตร 

 � 2.00 ไม�จํากัด 
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ลําดับที ่ หลักสูตร 4 ป; 
คณะ/สาขาวิชา 

การสอบ GPAX.     
ไม"ต่ํากว"า 

จํานวนรับ1คน  
ต"อ1สกจ. มี ไม"มี 

58 มหาวิทยาลัยแม�โจ�-ชุมพร สาขาวิชาการจัดการ 
รับผู�กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน 
- ปวช.ประเภทวิชา ทุกสาขาวิชา ทั้งนี้อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยDประจําหลักสูตร 

 � 2.00 ไม�จํากัด 

59 มหาวิทยาลยัแม�โจ�-ชุมพร สาขาวิชารัฐศาสตร�   
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา 
- ม.6 ทุกแผนการเรียน 
- ปวช.ประเภทวชิา ทุกสาขาวิชา ทั้งนี้อยู�ในดุลยพนิิจของอาจารยDประจําหลักสูตร 

 � 2.00 ไม�จํากัด 

 
 
 

ลําดับที ่ หลักสูตร 4 ป;เทียบเข�าเรียน 
คณะ/สาขาวิชา 

การสอบ GPAX.     
ไม"ต่ํากว"า 

จํานวนรับ 
(คน) มี ไม"มี 

1 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร� (พืชไร") 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท�า ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
สาขาวชิาพชืศาสตรD (พืชไร�) เท�านั้น หรือ อยู�ในดุลยพนิิจของอาจารยDประจํา
หลักสูตร 

 � 3.00 1 

2 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส"งเสริมและนิเทศศาสตร�เกษตร  
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท�า ประเภทวิชาเกษตรกรรม     
ทุกสาขาวชิา เท�านัน้ 
หมายเหตุ หากมิได�เรียนวิชาทีไ่ด�กําหนดจะต�องเรียนวชิาพืน้ฐาน (เพิ่มเติม)  
ตามมติอาจารยDประจาํหลักสูตร  

 �  2.75 1 

3 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส"งเสริมและนิเทศศาสตร�เกษตร  
(ภาคพิเศษ : เรียนวันเสาร�-อาทิตย�)  
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือ เทียบเท�า ประเภทวิชาเกษตรกรรม    
ประเภทวิชาประมง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อ ทุกสาขาวิชา เท�านัน้ 
หมายเหตุ หากมิได�เรียนวิชาทีไ่ด�กําหนดจะต�องเรียนวชิาพืน้ฐาน (เพิ่มเติม)  
ตามมติอาจารยDประจาํหลักสูตร 

 � 2.50 2 

4 คณะสัตวศาสตรDและเทคโนโลย ีสาขาวิชาสัตวศาสตร� (การผลิตสุกร) 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท�า ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม  
สาขาวชิาสัตวศาสตรD สาขาวิชาสัตวรักษD เท�านัน้ 
 

ผู�สมัครที่ไม�ได�เรียนวิชา การผลติสุกรมาก�อน หรือไม�ได�รับการเทียบโอนผลการเรียน 
ปรับระดับคะแนนเทียบโอนความรู�และประสบการณDฝ^กงาน ที่ไม�ได�เรียนวิชาการ  
ผลิตสุกร ภาคทฤษฎี มาก�อน ต�องลงทะเบียนเรียนวิชา สศ 243 การผลิตสุกร      
ของคณะสัตวศาสตรDและเทคโนโลย ีเม่ือผ�านการคัดเลือกและเข�ามาเป=นนักศึกษา
แล�ว 
หมายเหตุ สําหรับผู�สาํเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางสัตวแพทยDจะต�องเรียนวิชา
พื้นฐาน (เพิ่มเติม) ตามมติอาจารยDประจําหลักสูตร อย�างน�อย 15 หน�วยกิต 

 � 2.75 1 
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ลําดับที ่ หลักสูตร 4 ป;เทียบเข�าเรียน 
คณะ/สาขาวิชา 

การสอบ GPAX.     
ไม"ต่ํากว"า 

จํานวนรับ 
(คน) มี ไม"มี 

5 คณะสัตวศาสตรDและเทคโนโลย ีสาขาวิชาสัตวศาสตร� (โคนมและโคเน้ือ) 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท�า ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม  
สาขาวชิาสัตวศาสตรD สาขาวิชาสัตวรักษD เท�านัน้ 
 

ผู�สมัครที่ไม�ได�เรียนวิชา การผลติโคนม การผลิตโคเนื้อ และวิชายาและการใช�ยา     
ในสัตวDมาก�อน หรือไม�ได�รับการเทียบโอนผลการเรียน ปรับระดบัคะแนนเทียบโอน
ความรู�และประสบการณDฝ^กงานที่ไม�ได�เรียนวชิาการผลิตโคนมและโคเนื้อ 
ภาคทฤษฎี มาก�อน ต�องลงทะเบียนเรียนวชิา สศ 242 การผลิตโคนมและโคเนื้อ 
และวิชา สศ 474 ยาและการใช�ยาในสัตวD  ของคณะสัตวศาสตรDและเทคโนโลยี เม่ือ
ผ�านการคัดเลือกและเข�ามาเป=นนักศึกษาแล�ว 
หมายเหตุ สําหรับผู�สาํเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางสัตวแพทยDจะต�องเรียนวิชา
พื้นฐาน (เพิ่มเติม) ตามมติอาจารยDประจําหลักสูตร อย�างน�อย 15 หน�วยกิต 

 � 2.75 1 

6 คณะสัตวศาสตรDและเทคโนโลย ี สาขาวิชาสัตวศาสตร� (สัตว�ป;ก) 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท�า ประเภทวิชาทางเกษตรกรรม  
สาขาวชิาสัตวศาสตรD สาขาวิชาสัตวรักษD เท�านัน้ 
 

ผู�สมัครที่ไม�ได�เรียนวิชา การผลติสัตวDป1ก มาก�อน ต�องลงทะเบยีนเรียนวิชา สศ 241 
การผลิตสัตวDป1ก และ นักศึกษาที่เรียนวิชา การผลิตสัตวDป1กมาแล�ว จะต�องสอบวดั
ความรู�พื้นฐานด�านสตัวDป1กผ�านเกณฑD 60 % ถ�าไม�ผ�านต�องลงทะเบียนเรียนวชิา      
สศ 241 การผลิตสัตวDป1ก ของคณะสัตวศาสตรDและเทคโนโลยีเม่ือผ�านการคัดเลือก
และเข�ามาเป=นนักศึกษาแล�ว 
หมายเหตุ สําหรับผู�สาํเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางสัตวแพทยDจะต�องเรียนวิชา
พื้นฐาน (เพิ่มเติม) ตามมติอาจารยDประจําหลักสูตร อย�างน�อย 15 หน�วยกิต 

 � 2.75 1 

7 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา สาขาวิชาการประมง  
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท�า ประเภทวิชาประมง หรือ
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตรD สาขาวิชาสัตวรักษD เท�านั้น หรือ 
อยู�ในดุลยพินิจของอาจารยDประจําหลักสูตร 

 � 2.50 1 

9 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 
รับผู�กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท�า  
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา เท�านั้น 

 � 2.50 1 

10 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท�า  
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา เท�านัน้ 

 � 2.50 1 

11 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญช ี
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท�า ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวชิาการบัญชี เท�านัน้  

 � 3.00 1 

12 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ   
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท�า  
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรDธุรกิจ เท�านั้น 

 � 2.75 1 
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ลําดับที ่ หลักสูตร 4 ป;เทียบเข�าเรียน 
คณะ/สาขาวิชา 

การสอบ GPAX.     
ไม"ต่ํากว"า 

จํานวนรับ 
(คน) มี ไม"มี 

13 คณะพัฒนาการท�องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท"องเที่ยว 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท�า  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท�องเที่ยว ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาคหกรรม 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรืออยู�ในดุลยพินิจของอาจารยD
ประจําหลักสูตร 

 � 2.50 1 

14 มหาวิทยาลยัแม�โจ�-แพร� เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรปGาไม� 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท�า ประเภทวิชาเกษตรกรรม  
ทุกสาขาวชิา หรือ อยู�ในดุลยพนิิจของอาจารยDประจําหลักสูตร 

 � 2.00 ไม�จํากัด 

15 มหาวิทยาลยัแม�โจ�-ชุมพร สาขาวิชาการประมง  
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท�า ประเภทวิชาประมง หรือ
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตรD สาขวชิาสตัวรักษD เท�านัน้ หรืออยู�ใน
ดุลยพินิจของอาจารยDประจาํหลกัสูตร 

 � 2.00 ไม�จํากัด 

16 มหาวิทยาลยัแม�โจ�-ชุมพร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
รับผู�กําลังศึกษา/สาํเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท�า ประเภทวิชาเกษตรกรรม  
ทุกสาขาวชิา หรือ อยู�ในดุลยพนิิจของอาจารยDประจําหลักสูตร 

 � 2.00 ไม�จํากัด 

 

4. การสมัครผ"านระบบอินเตอร�เน็ตเท"านั้น 
1. สมัครผ�านระบบอินเตอรDเน็ต www.education.mju.ac.th เท�านั้น ในวันท่ี 1 ตุลาคม - 

15 พฤศจิกายน 2559  
2. สั่งพิมพDใบสมัคร (ติดรูปถ�าย 1”) และหนังสือรับรองการเป=นบุตร หลานเกษตรกร 

ตรวจสอบข�อมูลให�เรียบร�อย และจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครให�ครบถ�วน 
 

5. จัดส"งเอกสารการสมัครและหลักฐาน  
1. นักเรียนจัดส�งใบสมัครพร�อมเอกสารประกอบการพิจารณา ณ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดท่ีข้ึน

ทะเบียนเกษตรกรไว� ในวันท่ี 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559 เท�านั้น 
2. สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด จะได�ทําการตรวจสอบคุณสมบัติความถูกต�องตามเกณฑDท่ีกําหนด และ

ประชุมพิจารณาผลการคัดเลือก จัดส�งให�มหาวิทยาลัยแม�โจ�เพ่ือประกาศผลต�อไป  ภายในวันท่ี  25  พฤศจิกายน  2559  
เท�านั้น 

จัดส"งไปท่ี  
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด............................... (77 จังหวัด ท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรไว�) 
เลขท่ี xxx หมู�ท่ี xx  ถนนxxxxxx 
ต.xxxxxx อ. xxxxxx  จ. xxxxxx  
รหัสไปรษณียD xxxxx  

  ติดต"อสอบถาม   
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ได�ทุกจังหวัด หรือ ผู�ประสานงานคุณวรินทรDกมล กฤตฤกษD 

(สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม�) โทรศัพทD 053-112-937 หรือ 09-4715-1859 โทรสาร 053-112-
920 Email : nfc.cmi@ncf.mail.go.th 
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6. เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัคร 
  ผู�สมัครสั่งพิมพDใบสมัคร (ติดรูปถ�าย 1”) ท่ีกรอกข�อมูลครบถ�วนลงบนกระดาษขนาด A4  
และจัดเรียงเอกสารประกอบการรับสมัคร ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต�องในเอกสารท่ีเป=นสําเนา (เพ่ือเป=น
ประโยชนDต�อการพิจารณา) ดังต�อไปนี้ 

1. ใบสมัคร จากระบบของมหาวิทยาลัย (ติดรูปถ�าย 1”) 
2. สําเนา-บัตรประจําตัวประชาชน (ผู�สมัคร และผู�ปกครองท่ีเป=นเกษตรกร )จํานวน  1  ชุด 
3. สําเนา-ทะเบียนบ�าน (ผู�สมัคร และผู�ปกครองท่ีเป=นเกษตรกร )  จํานวน  1  ชุด 
4. สําเนา-ใบแสดงผลการศึกษา ม.6  จํานวน 4-6 ภาคเรียน   จํานวน  1  ชุด 

สําเนา-ใบแสดงผลการศึกษา ปวส. จํานวน 2-4 ภาคเรียน  จํานวน  1  ชุด 
5. หนังสือรับรองบุตรหลานเกษตรกร(จากระบบอินเตอรDเน็ต-ตัวจริง)  จํานวน  1  ชุด 
6. แฟWมสะสมผลงาน (สําเนา) ขอให�ผู�สมัครโปรดศึกษารายละเอียดในตารางคณะ/สาขาวิชา 

และจํานวนรับ  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม�คืนแฟWมสะสมผลงานให� 
7. บทความ 1 หน�า A4 (หัวข�อ: ตามท่ีสาขาวิชา/คณะกําหนด) การเขียนด�วยลายมือ หรือพิมพD

ด�วย Microsoft Word โปรดศึกษารายละเอียดในตารางคณะ/สาขาวิชา และจํานวนรับ  
หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังว�า ผู�สมัครขาดคุณสมบัติในข�อใดข�อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบ

ในภายหลังว�าข�อความท่ีได�แจ�งไว�ในใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครเป=นเท็จหรือปลอม 
ผู�สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม�ว�าผู�สมัครจะได�สมัคร ชําระเงินค�าสมัคร หรือได�ผ�านการ
คัดเลือกแล�วก็ตาม อีกท้ังยังอาจจะถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายด�วย 

 

7. ตรวจสอบความถูกต�อง/สถานะการสมัคร/แก�ไขข�อมูลการสมัคร  
ผู�สมัครสามารถตรวจสอบความถูกต�อง/แก�ไขข�อมูลการสมัคร ผ�านระบบอินเตอรDเน็ตได�ท่ี 

www.education.mju.ac.th เท�านั้น (ส�วนสถานะการรับใบสมัคร จะตรวจเช็คได�หลังจากท่ีสํานักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดส�งมาถึงมหาวิทยาลัยแม�โจ�) ประมาณไม�เกินวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 

 

8. เกณฑ�การคัดเลือกและการตัดสินจากสถานศึกษา 
  1. ผู�สมัครต�องมีคุณสมบัติตามท่ีระบุไว�ในประกาศนี้เท�านั้น 
  2. ผลการเรียน 4-6 ภาคการศึกษา / 2-4 ภาคการศึกษา เป=นไปตามเกณฑDท่ีกําหนด 
  3. แฟWมสะสมผลงาน หรือ บทความในหัวข�อท่ีคณะ/สาขาวิชากําหนด 
  4. ให�เอกสิทธิ์กับคณะกรรมการสํานักงานสภาเกษตรจังหวัดในการคัดเลือกนักเรียนท่ีมี
คุณสมบัติไปเป=นตามเกณฑDท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดถือเป=นท่ีสิ้นสุด 
 

9. ประกาศผลการคัดเลือก 
1.  ผู�ส มัครสามารถตรวจสอบประกาศผลการคัดเลือก ผ� านระบบอินเตอรD เน็ต ท่ี 

www.education.mju.ac.th เท�านั้น ในวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 
2. ผู�ผ�านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแม�โจ�  (ทุกประเภทการเข�าศึกษาต�อ) ท่ีได�ทําการชําระ

เงินค�าธรรมเนียมการศึกษาล�วงหน�าให�กับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาหนึ่งแล�ว แต�ไปทําการสมัครหรือผ�านการ
คัดเลือกในอีกสาขาวิชาหนึ่งได�อีก มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธDไม�ทําการคืนเงินค�าธรรมเนียมการศึกษา หรือ
ปรับเปลี่ยนสาขาวิชาให�ไม�ว�ากรณีใดๆ 
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10. การชําระเงินค"าธรรมเนียมการศึกษา (ท้ังหมด)  
1. ผู�ผ� านการคัดเลือกสามารถพิมพD ใบชํ าระเ งิน Pay-in ผ� านระบบอินเตอรD เน็ต ท่ี 

www.education.mju.ac.th เท�านั้น  เพ่ือนําไปชําระเงินค�าธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมดไม�เกินคนละ 9,400 -
17,900 บาท รายละเอียดอยู�ในใบชําระเงินดังกล�าว ผ�าน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ บ.เคานDเตอรDเซอรDวิส 
จํากัด (7-Eleven) ได�ทุกสาขาท่ัวประเทศ ในวันท่ี 1-15 ธันวาคม 2559 และให�จัดส�งเอกสารยืนยันการชําระ
เงินดังกล�าวให�กับมหาวิทยาลัยแม�โจ�ในวันถัดไป 

2.  ผู�ผ�านการคัดเลือกสามารถตรวจสอบสถานะรับชําระเงินดังกล�าว ได�ในวันถัดไปเวลา
10.00 น.เป=นต�นไป (ยกเว�นวันหยุดนักขัตฤกษD) ผ�านระบบอินเตอรDเน็ตท่ี www.education.mju.ac.th เท�านั้น 

 

11. อัตราค"าบํารุงการศึกษา และค"าธรรมเนียมการศึกษา ประจําป;การศึกษา 2560                   
  ต ร ว จสอบร ายล ะ เ อี ยด เ ก่ี ย ว กั บค� า ธ ร รม เ นี ย มกา ร ศึ กษาตล อดหลั ก สู ต ร ได� ท่ี  
www.education.mju.ac.th 
 

12. ทุนการศึกษา 
  ตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา หรือทุนการศึกษาประเภทต�าง ๆ ได�ท่ี  

- งานกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา www.stdloan.mju.ac.th 
- งานแนะแนว (ทุนประเภทอ่ืนๆ)  http://guide.guidance.mju.ac.th 

 

13. การสละสิทธิ์เพ่ือไปสมัครระบบกลาง Admissions หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
ผู�ผ�านการคัดเลือกท่ีประสงคDจะทําการสละสิทธิ์เพ่ือไปสมัครสมัครระบบกลาง Admissions

หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ให�ทําการดาวนDโหลดคําร�องขอสละสิทธิ์เข�าศึกษาต�อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
แม�โจ� ป1การศึกษา 2560 และจัดส�งทางโทรสาร 0-5387-3461 ภายในวันท่ี 1-30 เมษายน 2560 เท�านั้น    
โดยมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธDไม�คืนเงินค�าธรรมเนียมการศึกษาให�ไม�ว�ากรณีใดๆ 
 

14. การตัดสิทธิ์ และไม"คืนเงินค"าธรรมเนียมทุกประเภท 
1. ผู�ผ�านการคัดเลือกแต�ไม�สําเร็จการศึกษาก�อนวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 ให�ถือว�าถูกตัดสิทธิ์ 
2. ผู�ผ�านการคัดเลือกไม�ชําระเงินค�าธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมด ในวันท่ี 1-15 ธันวาคม 

2559 ถือว�าสละสิทธิ์ 
3. ผู�ผ�านการคัดเลือกทําการสละสิทธิ์เพ่ือไปสมัครระบบกลาง Admissions หรือ 

สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ โดยจัดส�งคําร�องฯ ให�กับทางมหาวิทยาลัย ทางโทรสาร ในวันท่ี 1-30 เมษายน 2560 
4. ผู�ผ�านการคัดเลือกไม�รายงานตัว (ผ�านระบบอินเตอรDเน็ต) ในวันท่ี 1-15 พฤษภาคม 2560 

ถือว�าสละสิทธิ์ 
5. ผู�ผ�านการคัดเลือกไม�มารายงานตัว (ด�วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) ในช�วงปลายเดือนพฤษภาคม

2560 ถือว�าสละสิทธิ์ 
6. เม่ือเป=นนักศึกษาแล�วไม�ทําการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 ป1การศึกษา 2560      

ถือว�าสละสิทธิ์ 
 

15. การรับกําหนดการข้ึนทะเบียนเปVนนักศึกษาใหม" 
ประมาณวันท่ี 20 เมษายน 2560 เป=นต�นไป ขอให�ผู�ผ�านการคัดเลือกดาวนDโหลดได�ท่ี 

www.education.mju.ac.th  ซ่ึงประกอบไปด�วยกําหนดการการข้ึนทะเบียนเป=นนักศึกษาใหม� และ คู�มือ
เตรียมความพร�อมก�อนเข�าร�วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม�และเสริมสร�างอัตลักษณDลูกแม�โจ� ประจําป1
การศึกษา 2560   
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16. การรายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเปVนนักศึกษาใหม" (ผ"านระบบinternet) 
นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องรายงานตัว (ผ�านระบบinternet) เพ่ือข้ึนทะเบียนเป=นนักศึกษาใหม�          

ท่ี www.education.mju.ac.th  สั่งพิมพDเอกสารรายงานตัวท้ังหมดไว� มีท้ังหมด 9 รายการ (โดยยังไม�ต�อง
จัดส�งเอกสารทางไปรษณียDใดๆ ไปมหาวิทยาลัยแม�โจ�) ในวันท่ี 1-15 พฤษภาคม 2560 

 

17. การรายงานตัวเข�าหอพักมหาวิทยาลัย (ในเครือข"ายของมหาวิทยาลัยแม"โจ�) เฉพาะหลักสูตร 4 ป;เทียบเข�าเรียน 
นักศึกษาใหม�  (เฉพาะหลักสูตร 4 ป1เทียบเข�าเรียน) ต�องรายงานตัวเพ่ือเข�าหอพัก

มหาวิทยาลัยในเครือข�ายของมหาวิทยาลัยแม�โจ� ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศนDนักศึกษา COWBOY MALL ในช�วง
ปลายเดือนพฤษภาคม 2560 

 

18. การรายงานตัวเข�าหอพักมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องรายงานตัวเพ่ือเข�าหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม�โจ� (นําเอกสารท่ี

สั่งพิมพDจากวันท่ี 1-15 พฤษภาคม 2560 ยื่นเอกสารหมายเลขท่ี 1-3 ต�อเจ�าหน�าท่ี)  ณ จุดบริการบริเวณหน�า
โรงอาหาร (อาคารเทิดกสิกร) ในช�วงปลายเดือนพฤษภาคม 2560 
 

19. การมอบตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเปVนนักศึกษาใหม" (ด�วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง) 
1. นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องเข�ามอบตัวด�วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง (นําเอกสารท่ีสั่งพิมพDจากวันท่ี 

1-15 พฤษภาคม 2560  ยื่นเอกสารหมายเลขท่ี 4-9 ต�อเจ�าหน�าท่ี)  ณ ศูนยDกีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลท่ี 9  
ในช�วงปลายเดือนพฤษภาคม 2560 

2. นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องชําระเงินค�าทําบัตรนักศึกษา (บัตรA.T.M.) ของบมจ.ธนาคาร   
ไทยพาณิชยD เป=นเงินสด 150 บาท ปลายเดือนพฤษภาคม 2560 

3. นักศึกษาใหม� ทุกคนต�องชําระเงินค�ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม�และ
เสริมสร�างอัตลักษณDลูกแม�โจ� ประจําป1การศึกษา 2560 เป=นเงินสดไม�เกินคนละ 2,500 บาท ในปลายเดือน
พฤษภาคม 2560 
 

20. การตรวจร"างกาย 
นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องตรวจร�างกาย และชําระเงินค�าตรวจร�างกาย 150 บาท ก�อนเข�าร�วม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม
และเสริมสร'างอัตลักษณ�ลูกแม
โจ'  ประจําป1การศึกษา 2560               
ณ  ลานอนันตD ปFญญาวีรD อาคารอํานวย  ยศสุข (รายละเอียดคณะ/สาขาวิชาอยู�ในคู�มือเตรียมความพร�อมก�อน
เข�าร�วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม
ฯ) ในปลายเดือนพฤษภาคม 2560 

 

21. การเข�าร"วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม" ประจําป;การศึกษา 2560 
นักศึกษาใหม
ทุกคน ต'องร
วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม
และเสริมสร'างอัตลักษณ�  

ลูกแม
โจ' ประจําป1การศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม�โจ� จังหวัดเชียงใหม� ในระหว�างวันท่ี 1-7 มิถุนายน 2560 
และเป<ดภาคเรียนท่ี 1 ป1การศึกษา 2560 ในวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 

 

ประกาศ  ณ วันท่ี  12  กันยายน พ.ศ. 2559          

                                                                 
                                                               (รองศาสตราจารยDเพ็ญรัตนD หงษDวิทยากร) 
                                 รองอธิการบดีฝ�ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม�โจ� 
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ปฏิทินการรับสมัคร โครงการพิเศษ : (ระบบจัดสรรโควตา) 
บุตรหลานเกษตรกร ผ"านสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ทุกจังหวัด 

เพ่ือเข�ามหาวิทยาลัยแม"โจ� ป;การศึกษา 2560 
วัน เดือน ป; กิจกรรม 

วันที่ 1 ตุลาคม –  
15 พฤศจิกายน 2559 

นักเรียน ดําเนินการสมัครทาง Internet ที่  www.education.mju.ac.th  
จัดส�งใบสมัคร พร�อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ตามรายละเอียดในประกาศ   
นักเรียนจัดส�งใบสมัครดังกล�าวได�ที่  
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด............................... (77 จังหวัด ที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรไว�) 
เลขที่ xxx หมู�ที่ xx  ถนนxxxxxx ต.xxxxxx อ. xxxxxx  จ. xxxxxx  รหัสไปรษณียD xxxxx  
 
 
 

ติดต"อสอบถาม  ได�ที่สํานักงานสภาเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด หรือ ผู�ประสานงาน 
คุณวรินทรDกมล กฤตฤกษD (สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม�) โทรศัพทD 053-112-937 
หรือ 09-4715-1859 โทรสาร 053-112-920 Email : nfc.cmi@ncf.mail.go.th 

ไม�เกินวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 สํานักงานสภาเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด ทําการพิจารณาคัดเลือก และจัดส�งผลการคัดเลือกตาม
จํานวน และคุณสมบัติที่กําหนดให�มหาวิทยาลัยแม�โจ� จังหวัดเชียงใหม�  (จัดส�งไปที่ กลุ�มภารกิจ
ทะเบียนเรียน ประมวลและรับเข�า สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม�โจ� 63 หมู�ที่ 
4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม� 50290 ) 

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู�ผ�านการคัดเลอืก www.education.mju.ac.th   
วันที่ 1-15 ธันวาคม 2559 ผู�ผ�านการคัดเลือกชําระเงนิค�าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด ไม�เกิน 9,400-17,900 บาท  

ผ�าน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ บ.เคานDเตอรDเซอรDวิส จํากัด (7 Eleven) ได�ทุกสาขาทั่วประเทศ  
การสละสทิธิ ์ ดาวนDโหลดคําร�องขอสละสิทธิ์เข�าศึกษาต�อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม�โจ� ป1การศึกษา 2560 

และจัดส�งทางโทรสาร 0-5387-3461 เท�านั้น ภายในวนัที่ 1-30 เมษายน 2560 มหาวิทยาลยั  
ขอสงวนสิทธDไม�คืนเงนิค�าธรรมเนียมการศึกษาให�ไม�ว�ากรณีใดๆ 

วันที่ 1-15 เมษายน 2560 ผู�ผ�านการคัดเลือกสามารถดาวนDโหลดกําหนดการ การข้ึนทะเบียนเป=นนักศึกษาใหม� และ คู�มือ
เตรียมความพร�อมก�อนเข�าร�วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม
และเสริมสร'างอัตลักษณ�ลูก
แม
โจ' ประจาํป1การศึกษา 2560 ได�ที่ www.education.mju.ac.th   

วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาใหม�ทุกคน รายงานตัว (ผ�านระบบinternet ) เพื่อข้ึนทะเบียนเป=นนักศึกษาใหม�  
ที่ www.education.mju.ac.th สั่งพิมพDเอกสารรายงานตวัทั้งหมดไว� มีทั้งหมด 9 รายการ  
(ไม�ต�องจัดส�งเอกสารทาง ปณ.ใดๆ ส�งไปมหาวิทยาลัยแม�โจ� และยังไม�ต�องเดินทางไป
มหาวิทยาลยัแม�โจ�) 

ปลายเดือนพฤษภาคม 2560 * นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องรายงานตัวเพื่อเข�าหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม�โจ� (นําเอกสารที่
สั่งพิมพDจากวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 1-3 ต�อเจ�าหน�าที่) ณ จุดบริการ
บริเวณหน�าโรงอาหาร(อาคารเทิดกสิกร)  
* นักศึกษาใหม� (เฉพาะหลักสูตร 4 ป1เทียบเข�าเรียน) ต�องรายงานตัวเพื่อเข�าหอพักมหาวิทยาลัย
ในเครือข�ายของมหาวิทยาลัยแม�โจ� ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศนDนักศึกษา COWBOY MALL ในช�วง
ปลายเดือนพฤษภาคม 2560 

ปลายเดือนพฤษภาคม 2560 นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องเข�ามอบตัวด�วยตนเองอีกคร้ังหนึ่ง (นําเอกสารที่สั่งพิมพDจากวนัที่ 1-15 
พฤษภาคม 2560 ยื่นเอกสารหมายเลขที่ 4-9 ต�อเจ�าหน�าที่)  ณ ศูนยDกีฬากาญจนาภิเษก    
รัชกาลที่ 9   

ปลายเดือนพฤษภาคม 2560 นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องชําระเงินค�าทําบัตรนักศึกษา (บัตรA.T.M.) ของบมจ.ธนาคารไทยพาณิชยD 
เป=นเงินสด 150 บาท  
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ปฏิทินการรับสมัคร โครงการพิเศษ : (ระบบจัดสรรโควตา) 
บุตรหลานเกษตรกร ผ"านสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ทุกจังหวัด 

เพ่ือเข�ามหาวิทยาลัยแม"โจ� ป;การศึกษา 2560 
วัน เดือน ป; กิจกรรม 

ปลายเดือนพฤษภาคม 2560 นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องชําระเงินค�ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม�และเสริมสร�าง        
อัตลักษณDลูกแม�โจ� ประจําป1การศึกษา 2560 เป=นเงินสดไม�เกินคนละ 2,500 บาท  

ปลายเดือนพฤษภาคม 2560 นักศึกษาใหม�ทุกคนต�องตรวจร�างกาย และชําระเงินค�าตรวจร�างกาย 150 บาท ก�อนเข�าร�วม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม
และเสริมสร'างอัตลักษณ�ลูกแม
โจ' ประจําป1การศึกษา 2560  
ณ  ลานอนันตD ปFญญาวีรD อาคารอํานวย  ยศสุข (รายละเอียดคณะ/สาขาวิชาอยู�ในคู�มือเตรียม
ความพร�อมก�อนเข�าร�วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม
ฯ)  

วันที่ 1-7 มิถุนายน 2560 นักศึกษาใหม�ทุกคน ต�องร�วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม
และเสริมสร'างอัตลักษณ�     
ลูกแม
โจ' ประจาํป1การศึกษา 2560  ณ มหาวิทยาลัยแม�โจ� จังหวัดเชียงใหม� 

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เป<ดภาคเรียนที่ 1 ป1การศึกษา 2560 
 

-------------------------------------------------- 
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หนังสือรับรองบุตรหลานของเกษตรกร หรือผู�แทนเกษตรกรสภาเกษตรกรจังหวัด  
ผ�านสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด.............................................. 

รับรองผู�สมัครเพ่ือเข�าศึกษาต�อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม�โจ� ป1การศึกษา 2560 
ส"วนท่ี 1 ผู�สมัครกรอกข�อความและลงนาม 
ช่ือ (นาย/นางสาว) .................................................................. ช่ือสกุล  .......................................................................... 
NAME (MR./MISS) ..............................................................  LAST NAME  .................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน..........................................................................วัน/เดือน/ป1เกิด ....../...../........... อายุ ........... ป1 
ภูมิลําเนาท่ีเกิด.......................................... เช้ือชาติ ........................  สัญชาติ ...................... ศาสนา ..................................   
E-mail ............................................. โทรศัพทDบ�าน................................. โทรศัพทDมือถอื 08 - ................................... 

ช่ือบิดา      .............................................  ช่ือสกุล  ............................................... โทรศัพทDมือถือ 08 - ......................... 
ช่ือมารดา      ..........................................  ช่ือสกุล  .............................................. โทรศัพทDมือถือ 08 - ......................... 
ช่ือผู�ปกครอง (กรณบีิดาหรอืมารดาเสียชีวิต) 
ช่ือผู�ปกครอง   .........................................  ช่ือสกุล  ............................................... โทรศัพทDมือถือ 08 - ........................ 
สถานท่ีติดต"อทางไปรษณีย�ที่สะดวกท่ีสุด เลขท่ี...................หมู�ที.่.............ซอย .....................ถนน.................................
ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด................................................  
รหัสไปรษณียD  ....................... 
ให�ระบุว�าทําการเกษตรอะไร (โดยระบุรายละเอียดให�มากท่ีสุด เพ่ือจะเป=นประโยชนDต�อการคัดเลือกให�เข�าศึกษา) 
 (      ) ทํานา มีพ้ืนท่ีทํานา..............ไร�  �เป=นของตนเอง  �เช�าพ้ืนท่ี อยู�ที่ตําบล.......................อําเภอ.......................... 
จังหวัด................................................  พันธุDข�าวท่ีปลูก................................ปลูกข�าวป1ละ..........คร้ัง  
ได�ผลผลิต.......................ถังต�อไร�    มีรายได�ป1ละประมาณ...................................บาท 
(      ) ทําสวน หรือ ทําไร� (ระบชุนิดพืชให�ละเอียดชัดเจน) พืชท่ีปลูกคือ............................................................................... 
มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก................ไร�   �เป=นของตนเอง  �เช�าพ้ืนท่ี อยู�ที่ตําบล.............................อําเภอ................................... 
จังหวัด......................................................  มีรายได�ป1ละประมาณ...................................บาท 
(      ) ทําการประมง หรือ เล้ียงสัตวD (ระบุชนิดให�ละเอียดชัดเจน) ....................................................................................... 
จํานวน(เฉพาะสัตวDทีน่ับได�) .................ตัว 
มีพ้ืนท่ีฟารDม................ไร�      �เป=นของตนเอง  �เช�าพ้ืนท่ี อยู�ที่ตําบล.............................อําเภอ..................................... 
จังหวัด......................................................  มีรายได�ป1ละประมาณ...................................บาท 
              ข�าพเจ�ามีความสนใจและประสงคDจะเข�าศึกษาต�อในสาขาวิชา.......................................................................
คณะ.............................................................. มหาวิทยาลัยแม�โจ� จังหวัดเชียงใหม� ในโครงการ “โควตาบุตรเกษตรกร”                                       
 

(1) ลงช่ือผู�สมัคร...............................................................                
                    (............................................................) 
              วันท่ี..........เดือน .......................... พ.ศ. 25...... 

 

(2) ลงช่ือผู�ปกครอง ...........................................................                
                      (............................................................) 
                  วันท่ี..........เดือน ....................... พ.ศ. 
25...... 

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.................................................................................................................................โทรศัพทD............................... 
ขอรับรองว�าข�อความท่ีผู�สมัครกรอกในส�วนท่ี 1 เป=นความจริงทุกประการ 

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

                 ตําแหน�ง............................................................................... 
                 วันท่ี..........เดือน .......................... พ.ศ. 25...... 

-ตัวอย"างหนังสอืรับรอง>>ออกจากระบบอัตโนมัต-ิ 



รหัส จังหวัด ท่ีอยู� เบอร�โทรศัพท� โทรสาร

กพ.0208 กําแพงเพชร สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกําแพงเพชร 0-5570-5098 0-5570-5098

ศาลากลางจังหวัดกําแพงเพชร ชั้น 2 087-3159933

ถ.กําแพงเพชร-สุโขทัย ต.หน(าเมือง อ.เมือง 081-3949758

จ.กําแพงเพชร 62000 preecha6105@gmail.com

ชร.0208 เชียงราย สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย 0-5202-1246 0-5202-1246

229/6-7 ถ.กลางเวียง ม.5 ต.ริมกก อ.เมือง

จ.เชียงราย 57100 nfc.cri@nfc.or.th

ชม.0208 เชียงใหมA สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหมA 0-5311-2937 0-5311-2920

230 หมูA 1 ต.ช(างเผือก  อ.เมือง จ.เชียงใหมA

50300  nfc.cmi@nfc.or.th

ตก.0208 ตาก สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก 0-5551-5678 0-5551-5679

ศาลากลางชั้น 2 (หลังเกAา) ต.หนองหลวง อ.เมือง 088-2781280

จ.ตาก 63000 nfc.tak@nfc.or.th

นว.0208 นครสวรรคH สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรคH 0-5622-9310 0-5622-9310

โรงเรียนนครสวรรคHอิงลิชสคูล ม.มหิดลนครสวรรคH

160 ม.5 ต.บึงเสนาท อ.เมือง จ.นครสวรรคH 60000

nfc.nsn@nfc.or.th

นน.0208 นAาน สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนAาน 0-5468-4727

ศูนยHราชการจังหวัดนAาน ชั้น 5  ต.ไชยสถาน

จ.นAาน 55000

พย.0208 พะเยา สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา 0-5448-0550 0-5448-0550

637 ม.11 ต.บ(านตNอม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

nfc.pyo@nfc.or.th

พจ.0208 พิจิตร สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร 056-990355

4/223-224 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.พิจิตร 66000 nfc.pck@nfc.or.th

สํานักงานสภาเกษตรกร 77 จังหวัด (ท่ีอยู� - เบอร�โทรศัพท�)
ติดต�อจัดส�งเอกสารได$ วันจันทร�-ศุกร� เวลา 9.00-16.00 น. (ยกเว$นวันหยุดนักขัตฤกษ�)

ภาคเหนือ
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รหัส จังหวัด ท่ีอยู� เบอร�โทรศัพท� โทรสาร

พล.0208 พิษณุโลก สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก 0-5525-8484

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 อ.เมือง

จ.พิษณุโลก 65000 nfc.plk@nfc.or.th

พช.0208 เพชรบูรณH สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณH 086-9289395

11/9 ถ.ต้ังใจพัฒนา อ.ในเมือง จ.เพชรบูรณH 056-726634 056-726635

67000 nfc.pnb@nfc.or.th

พร.0208 แพรA สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแพรA 0-5465-3311 0-5465-3312

ท่ีทําการองคHการบริหารสAวนตําบลทุAงโฮ(ง (เดิม)  

หมูA2 ต.ทุAงโฮ(ง อ.เมืองแพรA จ.แพรA 54000

มส.0208 แมAฮAองสอน สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแมAฮAองสอน 0-5361-3855 0-5361-3855

112/3 ม.8 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แมAฮAองสอน

58000 nfc.msn@nfc.or.th

อต.0208 อุตรดิตถH สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถH 0-5540-7427 0-5540-7428

7/3-4 ถ.พาดวารี ต.ทAาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถH

53000 nfc.utt@nfc.or.th

ลป.0208 ลําปาง สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําปาง 089-6334051

ศาลากลางจังหวัดลําปาง ชั้น 3 ถ.วชิรวุธดําเนิน 0-5426-5218 0-5426-5218

ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง 52000

nfc.lpg@nfc.or.th

ลพ.0208 ลําพูน สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูน 0-5351-0832 0-5351-0833

111/5 ถ.ส(นปYายาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน

51000 nfc.lpn@nfc.or.th

สท.0208 สุโขทัย สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย 0-5561-0569 0-5561-0569

330/14 ม.9 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ปากแคว อ.เมือง

จ.สุโขทัย 64000 nfc.sti@nfc.or.th

อน.0208 อุทัยธานี สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานี 0-5659-1118 0-5659-1118

402  หมูA 2  ต.ทัพทัน  อ.ทัพทัน  จ.อุทัยธานี

 61120 nfc.uti@nfc.or.th
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รหัส จังหวัด ท่ีอยู� เบอร�โทรศัพท� โทรสาร

กรุงเทพมหานคร สํานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร

40/12 ถ.คู(คลอง แขวงคู(ฝ[\งเหนือ

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

nfc.bkk@nfc.mail.go.th

ฉช.0208 ฉะเชิงเทรา สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา 0-3851-3166 0-3851-3166

206/2  ถ.ยุทธดําเนิน  ต.หน(าเมือง  อ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ชน.0208 ชัยนาท สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท 0-5640-5322 0-5640-5010

ถนนเข่ือนเจ(าพระยา หมูA 5 ตําบลบางหลวง

อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 

nfc.cnt@nfc.mail.go.th

นย.0208 นครนายก สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก

บริเวณสี่แยกสามสาว ทางเข(าสํานักงานขนสAงจังหวัด

หมูA 13 ต.ทAาช(าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000

nfc.nyk@nfc.mail.go.th

นฐ.0208 นครปฐม สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม 0-3496-5411 0-3496-5411

667/1 ถ.เพชรเกษม ต.ห(วยจรเข( อ.เมือง จ.นครปฐม

73000 nfc.npt@nfc.mail.go.th

นบ.0208 นนทบุรี สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

111/9 ม.3 ซ.ทAาอิฐ ถ.รัตนาธิเบศรH

ต.บางรักน(อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

nfc.nbi@nfc.mail.go.th

ปท.0208 ปทุมธานี สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี 0-2979-8640 0-2979-8643

20 ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก 

อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 nfc.pte@nfc.or.th

ปข.0208 ประจวบคีรีขันธH สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธH 0-3260-1349 0-3260-1349

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธH (หลังเกAา) ชั้น 2

ถ.สละชีพ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธH 77000

nfc.pkn@nfc.mail.go.th

ภาคกลาง
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รหัส จังหวัด ท่ีอยู� เบอร�โทรศัพท� โทรสาร

อย.0208 พระนครศรีอยุธยา สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0-3533-6655 0-3533-6655

ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตึก 4 ชั้น 4 0-3533-6656 0-3533-6656

ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

พบ.0208 เพชรบุรี สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี 0-3277-2473 0-3277-2473

77  หมูA 10 ต.ทAายาง อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 081-9953689

76130 nfc.pbi@nfc.ro.th

ลบ.0208 ลพบุรี สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี 0-3642-4107 0-3642-4107

สํานักงานเกษตรและสหกรณHจังหวัดลพบุรี 081-904968

18/1 อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

nfc.lri@nfc.or.th

สป.0208 สมุทรปราการ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ 087-4387443 -

3 ท่ีวAาการอําเภอบางบAอ ชั้น3 ถ.รัตนราช ต.บางบAอ

อ.บางบAอ จ.สมุทรปราการ 10560

nfc.spk@nfc.mail.go.th

สส.0208 สมุทรสงคราม สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม 0-3471-1293 0-3471-1294

173/194 ซ.องคHการโทรศัพทH ถ.เอกชัย ต.แมAกลอง

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

nfc.skm@nfc.mail.go.th

สค.0208 สมุทรสาคร สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร

37/5 ม.4 ต.ทAาจีน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 74000

nfc.skn@nfc.mail.go.th

สห.0208 สิงหHบุรี สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสิงหHบุรี 0-3650-7179 0-3653-9414

ศาลากลางจังหวัดสิงหHบุรี 

อ.เมือง จ.สิงหHบุรี

16000 nfc.sbr@nfc.mail.go.th

สพ.0208 สุพรรณบุรี สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี 089-6161944 0-3553-5424-5

อาคาวิทยาการ ศูนยHวิจัยข(าวสุพรรณบุรี

ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญA อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

72000 nfc.spb@nfc.mail.go.th
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รหัส จังหวัด ท่ีอยู� เบอร�โทรศัพท� โทรสาร

อท.0208 อAางทอง สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอAางทอง 0-3563-1945 0-3563-1729

389/12-13 ม.7 ต.ศาลเจ(าโรงทอง

อ.วิเศษชัยชาญ จ.อAางทอง 14110

nfc.atg@nfc.or.th

ตร.0208 ตราด สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด 0-3969-6073 0-3969-6073

119/1 ม.5 ต.แสนตุ(ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150

nfc.trt@nfc.or.th

ชบ.0208 ชลบุรี สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี 0-3828-6878 0-3828-6879

68/266 ม.2 ถ.พระยาสัจจา ต.บ(านสวน อ.เมือง 088-2068699

จ.ชลบุรี 20000 nfc.cbi@nfc.or.th

สก.0208 สระแก(ว สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระแก(ว 0-3742-5408 0-3742-5493

ศาลากลางจังหวัดสระแก(ว ชั้น 2 ถ.สุวรรณศร

ต.ทAาเกษม จ.สระแก(ว 27000

nfc.skw@nfc.mail.go.th

จบ.0208 จันทบุรี สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี 088-4289897 0-3960-0273

1045 ถ.ทAาแฉลบ  ต.ตลาด   อ.เมือง 0-3960-0273

 จ.จันทบุรี 22000

nfc.cti@nfc.or.th

ปจ.0208 ปราจีนบุรี สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี 0-3721-2521 0-3721-2522

144-146 ถ.เทศบาลดําริ ต.หน(าเมือง อ.เมือง

จ.ปราจีนบุรี 25000 nfc.pri@nfc.or.th

กจ.0208 กาญจนบุรี สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-5092 0-3451-5092

75/12 ต.ทAาล(อ อ.ทAามAวง จ.กาญจนบุรี

71000 nfc.sti@nfc.or.th

รย.0208 ระยอง สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง 0-3869-4581 0-3869-4582

อาคารองคHการบริหารสAวนจังหวัดระยอง (หลังเกAา) ถ.สุขุมวิท

ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง  จ.ระยอง

21150 nfc.ryg@nfc..or.th
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รหัส จังหวัด ท่ีอยู� เบอร�โทรศัพท� โทรสาร

รบ.0208 ราชบุรี สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี 0-3232-0757 0-3232-0757

292/27 หมูA 10 ต.บางตะโก  

อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 nfc.rbr@nfc.or.th

สบ.0208 สระบุรี สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี

555 หมูA 2 ตําบลตาลเด่ียว อําเภอแกAงคอย

จังหวัดสระบุรี 18110 nfc.sri@nfc.mail.go.th

กส.0208 กาฬสินธุH สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุH 0-4387-3080

386 ม.6 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุH 46000

nfc.ksn@nfc.mail.go.th

ขก.0208 ขอนแกAน สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแกAน 0-4326-2126 0-4326-2127

345 ม.15 ถ.ทAาพระ-โกสุมฯ ต.ทAาพระ อ.เมือง

จ.ขอนแกAน 40260 nfc.kkn@nfc.mail.go.th

ชย.0208 ชัยภูมิ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ 0-4481-8225 0-4481-8225

309/11-12 ถ.นนทนาคร ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ชัยภูมิ 36000 nfc.cpm@nfc.mail.go.th

นม.0208 นครราชสีมา สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา 081-7717818 0-4434-1722

206/2  ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง 0-4434-1723

จ.นครราชสีมา 30000

nfc.nma@nfc.mail.go.th

บร.0208 บุรีรัมยH สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมยH 081-9766967 081-9766967

ศูนยHราชการจังหวัดบุรีรัมยH ชั้น 2

ต.เสม็ด  อ.เมือง  จ.บุรีรัมยH  31000

nfc.brm@nfc.mail.go.th

มค.0208 มหาสารคาม สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม 043-777629 043-777564

ถ.มหาสารคาม-ร(อยเอ็ด ต.แวงนAาง อ.เมือง

จ.มหาสารคาม 44000

nfc.mkm@nfc.mail.go.th

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รหัส จังหวัด ท่ีอยู� เบอร�โทรศัพท� โทรสาร

มห.0208 มุกดาหาร สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร 0-4261-1505 0-4261-1505

79 ถ.เมืองใหมA ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

49000 nfc.mdh@nfc.mail.go.th

รอ.0208 ร(อยเอ็ด สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร(อยเอ็ด 0-4351-9865 0-4351-9866

ศาลากลางจังหวัดร(อยเอ็ด ชั้น 2 (หลังเกAา)

ถ.เทวาภิบาล อ.เมือง จ.ร(อยเอ็ด

45000 nfc.ret@nfc.mail.go.th

ศก.0208 ศรีสะเกษ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ 0-4561-5801 0-4561-5801

90/28 ม.10 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

nfc.ssk@nfc.mail.go.th

สร.0208 สุรินทรH สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทรH 0-4404-0109 0-4404-0109

239 ม.2 ต.แกใหญA อ.เมือง จ.สุรินทรH 32000 080-1565574

nfc.srn@nfc.mail.go.th 080-4872833

นค.0208 หนองคาย สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองคาย 0-4241-3802

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ 085-0017700

อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

nfc.nki@nfc.or.th

นภ.0208 หนองบัวลําภู สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลําภู 0-423-1226

ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลําภู อาคารอนาลโย ชั้น 1

ถ.หนองบัวลําภู-เลย ต.ลําภู อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู

39000 nfc.nbp@nfc.mail.go.th

อด.0208 อุดรธานี สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี 0-4224-9278 0-4224-9278

องคHการบริหารสAวนจังหวัดอุดรธานี ชั้น 7 

ถ.มุขมนตรี ต.หมากแข(ง อ.เมือง

จ.อุดรธานี 41000 nfc.udn@nfc.mail.go.th

อบ.0208 อุบลราชธานี สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี 0-4531-2657 0-4531-2657

ภายในบริเวณสํานักงานเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี

ถ.แจ(งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

34000 nfc.ubn@nfc.mail.go.th
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รหัส จังหวัด ท่ีอยู� เบอร�โทรศัพท� โทรสาร

อจ.0208 อํานาจเจริญ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอํานาจเจริญ 0-4551-2001 0-4551-2001

229/64-65 ถ. ชยางกรู ต.บุAง อ.เมือง

จ.อํานาจเจริญ 37000 087-9451331

E-mail. nfc.acr@nfc.mail.go.th

ยส.0208 ยโสธร สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร 0-5802-5443 0-5802-5443

268 ม.8 ถ.อรุณประเสริฐ ต.ตาดทอง อ.เมือง

จ.ยโสธร 35000  nfc.yst@nfc.mail.go.th

สน.0208 สกลนคร สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร 0-4271-2717 0-4271-2717

ถ.ศูนยHราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง 

จ.สกลนคร 47000  nfc.snk@nfc.mail.go.th

ลย.0208 เลย สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเลย 0-4286-4112 0-4286-4112

201  หมูA 1 ถ.เลย-เชียงคาน  ต.ศรีสองรัก

อ.เมือง  จ.เลย  42000  nfc.lei@nfc.mail.go.th

นพ.0208 นครพนม สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครพนม 0-4251-2075 0-4251-2076

ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเกAา) ชั้น 3 

ถ.อถิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม

48000 nfc.npm@nfc.mail.go.th

บก.0208 บึงกาฬ สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ 0-4249-1645 0-4249-1866

305 ม.1 ต.วิศิษฐH อ.เมือง จ.บึงกาฬ

38000 nfc.bkn@nfc.mail.go.th

ชพ.0208 ชุมพร สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร 0-7751-0713 0-7751-0714

112/1-2  หมูA 1 (ตรงข(ามศูนยHราชการจังหวัดชุมพร)

ถ.อาภากร  ต.นาชะอัง  อ.เมือง  จ.ชุมพร 86000

nfc.cpn@nfc.mail.go.th

นศ.0208 นครศรีธรรมราช สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7543-2097 075-7432096

1/25 หมูAบ(านเมืองทอง ซ.1 ถ.วันดีโฆษิตกุล

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

nfc.nrt@nfc.mail.go.th

ภาคใต$
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รหัส จังหวัด ท่ีอยู� เบอร�โทรศัพท� โทรสาร

นธ.0208 นราธิวาส สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส 0-7353-2703 0-7353-2704

64/40 ม.10 ต.ลําภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

nfc.nwt@nfc.mail.go.th

พท.0208 พัทลุง สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง 074-615221 074-615221

อาคารสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ชั้น 2

ตําบลคูหาสวรรคH อําเภอเมือง

จังหวัดพัทลุง  93000

nfc.plg@nfc.or.th

สข.0208 สงขลา สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา 0-7431-3104

163 ม.10 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช(าง 

อ.เมือง จ.สงขลา 90000

nfc.ska@nfc.mail.go.th

สฎ.0208 สุราษฎรHธานี สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎรHธานี 0-7720-6985 0-7720-6986

อาคารศูนยHราชการ ชั้น2 ถ.ดอนนก ต.ตลาด

อ.เมือง จ.สุราษฎรHธานี 84000

ยล.0208 ยะลา สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา 0-7336-3067 0-7336-3068

129/61 ม.10 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000

nfc.yla@nfc.or.th

ภก.0208 ภูเก็ต สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต 0-7635-3159 0-7635-3159

158/41 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญA อ.เมือง จ.ภูเก็ต

83000  nfc.pkt@nfc.or.th

รน.0208 ระนอง สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดระนอง 0-7782-1090 0-7782-1092

57/9  หมูA2  ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น  อ.เมือง  จ.ระนอง

85000 nfc.rng@nfc.or.th

ตง.0208 ตรัง สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง 0-7557-0580

อาคาร อ.ต.ก เขต 4 ชั้น 2 ถ.บางรัก อ.เมือง

จ.ตรัง 92000 nfc.trg@nfc.mail.go.th

พง.0208 พังงา สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา

120/1 ถ.บริรักษHบํารุง ต.ท(ายช(าง อ.เมือง จ.พังงา

82000 nfc.pna@nfc.mail.go.th
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รหัส จังหวัด ท่ีอยู� เบอร�โทรศัพท� โทรสาร

กบ.0208 กระบ่ี สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบ่ี 0-7565-2988

359/7  หมูA 11  ถ.เพชรเกษม  ต.กระบ่ีน(อย  อ.เมือง

จ.กระบ่ี 81000 nfc.kbi@nfc.mail.go.th

ปต.0208 ป[ตตานี สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดป[ตตานี 0-7333-3787 0-7333-4513

36/11 ม.4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง 

จ.ป[ตตานี 94000 nfc.ptn@nfc.mail.go.th

สต.0208 สตูล สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล 0-7477-2262 0-7477-2262

202 ถ.ยนตรการกําธร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000

nfc.stn@nfc.or.th
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