
 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเขา้ศึกษาในหลักสูตรปรญิญาสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    

ตามโครงการดีเด่นดา้นภาษาอังกฤษ  ประจ าปีการศกึษา  2561 

************************************************* 

 

 ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่  จะเปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลอืกเข้าศึกษาตามโครงการ

ดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ ประจ าปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์  โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

1.  คุณสมบัติของผู้สมคัรสอบคัดเลือก 

1.1. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ วา่ด้วยการศึกษาเพ่ือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

      1.2. เป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษา หรือคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 สามัญ ภายในปีการศึกษา 

2560 ในทุกโรงเรียนท่ัวประเทศ 

 1.3. ตอ้งเป็นผู้มสีัญชาติไทยและตอ้งเป็นผู้ท่ีอยูใ่นประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

      1.4. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ

ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์   ท้ั งนี้ ใ ห้ เ ป็นไปตามเอกสารคุณสมบัติด้ านสุขภาพของคณะสัตวแพทยศาสต ร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ปีการศึกษา 2561 ท่ีแนบท้าย 

1.5.เป็นผู้เข้าร่วมการสอบวชิาสามัญสายวิทย ์ประจ าปกีารศึกษา 2561 
 

2.  จ านวนรับเข้าศึกษา  3  คน  [รหัส 00421401301] 
 

3.  เกณฑ์การคัดเลือก 

   3.1. สัดสว่นการใหค้ะแนน แบ่งออกเป็น  3  ส่วน  คือ   

                        3.1.1. ส่วนที่ 1  คะแนนการสอบวชิาสามญัสายวทิย ์(ไม่น้อยกว่า 45%) 

                        3.1.2 ส่วนที่ 2 เป็นผู้ท่ีมีความโดดเด่นทางภาษาอังกฤษ โดยแสดงหลักฐานผลการสอบความรู้

ความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอยา่งหนึ่งท่ีสอบภายใน 2 ปี ดังนี้         

       ก. คะแนนภาษาอังกฤษจากการสอบ GAT ไมน่อ้ยกว่า 85% หรือ 

                                          ข. คะแนนสอบ CMU-eTEG  มากกวา่หรอืเท่ากับ 75  หรือ 

                                          ค. คะแนนสอบ TOEFL paper  มากกวา่หรอืเท่ากับ  550  หรือ 

                                          ง. คะแนนสอบ  TOEFL iBT มากกวา่หรอืเท่ากับ 79  หรือ 

                                          จ. คะแนนสอบ IELTS  มากกวา่หรอืเท่ากับ 6.5  หรือ 

                                          ฉ. คะแนนสอบ CU-TEP มากกว่าหรือเท่ากับ 75  

                        3.1.3. ส่วนที่ 3  

                                    - การสอบสัมภาษณ์ 

          3.2. ผลการพจิารณาของคณะกรรมการด าเนนิการคัดเลอืกนักศึกษาเขา้ศกึษาตอ่ในโครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ

ถือวา่เป็นท่ีสิ้นสุด 
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4.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร, การยื่นใบสมัคร  และการช าระเงนิค่าสมัคร 

 ผู้ประสงค์จะสมคัรเข้ารับการคัดเลอืก  ให้ด าเนนิการดังนี้ 

4.1. การสมัคร    

   - สามารถ Download  แบบฟอร์มใบสมัครจากทางเวปไซด์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  

คือ www.vet.cmu.ac.th ในสว่นของขา่วประชาสัมพันธ์  

4.2. การยื่นใบสมัคร  

                   ผู้ท่ีประสงค์จะสมัครสามารถจัดส่งเอกสารการสมัคร ตามรายละเอยีดดังนี้    

-  ทางไปรษณีย์  ภายในวันที ่23-30 พฤศจิกายน 2560 โดยพิจารณาจากวันประทับตราจากไปรษณีย์เป็น

ส าคัญ ตามท่ีอยูด่ังนี ้

งานบริการการศกึษาและพัฒนาคุณภาพนักศกึษา    

คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

ต.แมเ่หียะ  อ.เมอืง  จ.เชยีงใหม่   50100    

  ** หมายเหตุ : การสง่ทางไปรษณีย์ขอให้ส่งแบบด่วนพิเศษ (EMS)  หรือ 

-   ทาง e – mail address : nattawan.b@cmu.ac.th  และ nattawan.kwan@gmail.com   ภายในวันที ่23-30 

พฤศจิกายน 2560  และให้ส่งเอกสารฉบับจรงิทางไปรษณีย์ดว้ย  หรือ  

      -  ทางโทรสาร  หมายเลข  0 5394 8065  ภายในวนัที่ 23-30 พฤศจิกายน 2560   และให้ส่งเอกสาร

ฉบับจรงิทางไปรษณีย์ดว้ย  หรือ       

                 -  สมัครด้วยตนเอง  ภายในวันที ่23-30 พฤศจิกายน 2560  ณ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

นักศกึษา   คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่   

 4.3. การช าระเงินคา่สมัคร     

    ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลอืกช าระเงินค่าสมัครจ านวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 

      - เงินสด ให้ด าเนนิการช าระเงนิดว้ยตนเองท่ี งานบริการการศกึษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

         หรือ 

      - การโอนเงินผ่านบัญชธีนาคาร ชื่อบัญช ี“คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่” ธนาคารไทยพาณิชย ์ 

ประเภทบัญชอีอมทรัพย์    สาขามหาวิทยาลัยเชยีงใหม่    เลขท่ีบัญช ี 667 – 2 – 12002 – 0”      

         4.4. หลักฐานประกอบการสมัคร 

     4.4.1. ผู้สมัครจะตอ้งกรอกขอ้ความในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมท้ังติดรูปถ่ายท่ีถ่ายไวไ้มเ่กิน 6  เดอืน 

ขนาด  3x4  เซนติเมตร  ในช่องท่ีก าหนดให้  แล้วลงมือชื่อผู้สมคัร 

        4.4.2. วุฒกิารศึกษา  ใชร้ะเบียนแสดงผลการเรียนเฉลี่ย (รบ.1)  ตามหลักสูตรมัธยมศกึษาตอนปลาย ฉบับส าเนา 

จ านวน 1 ฉบับ  และส าหรับตน้ฉบับจรงิให้น ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

               4.4.3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร จ านวน 1 ฉบับ และส าหรับตน้ฉบับจรงิให้น ามาในวันสอบสัมภาษณ ์

     4.4.4. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  จ านวน 1  ฉบับ  และส าหรับตน้ฉบับจรงิให้น ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

     4.4.5. ผลคะแนนการสอบวชิาสามัญสายวทิย ์ ประจ าปกีารศกึษา 2561)  

    4.4.6. ส าเนาเอกสารหลักฐานผลการสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีสอบภายใน 2 ปี  จ านวน 1 ฉบับ 

และส าหรับตน้ฉบับจรงิให้น ามาในวันสอบสัมภาษณ์  

    4.4.7. หลักฐานการช าระเงินค่าสมัคร  จ านวน 200  บาท (สองร้อยบาทถ้วน) 

 

http://www.vet.cmu.ac.th/
mailto:nattawan.b@cmu.ac.th
mailto:nattawan.kwan@gmail.com
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5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ขา้สอบสัมภาษณ ์

 ประกาศให้ทราบในวนัที่ 23 เมษายน 2561   ทาง  website  www.vet.cmu.ac.th 
 

6. ก าหนดวนัสอบ  สถานที่สอบ  และประกาศรายช่ือผู้มีสทิธิ์เขา้ศึกษา 

 ด าเนนิการสอบคัดเลอืกโดยการสอบสัมภาษณ ์   ดังรายละเอยีดต่อไปนี้ 

 6.1. วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์    

                  สอบสัมภาษณใ์นวันที่ 26 เมษายน 2561  เวลา 09.00 – 12.00 น.  ท้ังน้ีให้น าแฟม้สะสมงานมาด้วย (ถา้มี) 

       ณ ห้องประชุม Teleconference     อาคารเฉลิมพระเกยีรต ิ 72  พรรษา  คณะสัตวแพทยศาสตร์  

                      มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  ต.แมเ่หียะ  อ.เมอืง   จ.เชยีงใหม่  50100    

 6.2. ประกาศรายชื่อผูผ้า่นการคัดเลือก 

  ประกาศให้ทราบในวันที่ 30 เมษายน 2561 ทาง  website www.vet.cmu.ac.th โดยให้ผู้ผ่านการ

คัดเลอืกแจ้งยนืยันการเข้าศึกษาภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561  เวลา  08.30 – 16.30 น. พร้อมท้ังหนังสือแจ้งยืนยัน

การเข้าศึกษา   ตามแบบฟอร์ม  “หนังสือยนืยันตอบรับเข้าศึกษาตามโครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาคณะสัตว

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2561”  โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท่ี  

www.vet.cmu.ac.th  และระหว่างวันที่ 3–6 พฤษภาคม 2561 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไปยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาตาม

โครงการดังกล่าวในระบบ Clearing House เพื่อท่ีคณะสัตวแพทยศาสตร์จะได้แจ้งยืนยันการตัดสิทธ์ิการเข้าศึกษาในการ

สอบคัดเลอืกบุคคลเขา้ศกึษาในระบบ Admissions กลาง ประจ าปีการศึกษา 2561  ไปยังท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

(ทปอ.)  หากไม่ด าเนินการใดๆ จะถือว่าผู้นั้น “สละสิทธิ์” การเข้าศึกษาตามโครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ ประจ าปี

การศึกษา 2561 
 

7.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

 คณะสัตวแพทยศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้ท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษาผ่านทาง website  www.vet.cmu.ac.th   ในวันที่ 8 

พฤษภาคม 2561 
 

8.  การตรวจร่างกายและเอกเรย์ 

 ผู้ ท่ีมีสิท ธ์ิ เข้าศึกษาให้มาตรวจร่างกายและเอกเรย์  โดยศูนย์ส ร้างเสริมสุขภาพ  คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  เดือนกรกฎาคม 2561  ซึ่งจะแจ้งรายละเอยีดให้ทราบในวันประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิเข้าศึกษา 
 

9.  การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศกึษาสัตวแพทย์ 

 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสัตวแพทย์ เดือนกรกฎาคม 2561  ตามประกาศของ

ส านักทะเบียนและประมวลผล  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  โดยสามารถดูรายละเอยีดได้ท่ี website  http://www.reg.cmu.ac.th 
 

10. ผู้ประสานงาน     นางสาวณัฐวรรณ  อนิสาร 

                             งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศกึษา   

                  คณะสัตวแพทยศาสตร์   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่   

                  ต.แมเ่หียะ   อ.เมอืง  จ.เชยีงใหม่   50100 

                 โทรศัพท์  0 5394 8009    โทรสาร  0 5394 8065  

                 e-mail : nattawan.b@cmu.ac.th, nattawan.kwan@gmail.com  

http://www.vet.cmu.ac.th/
http://www.vet.cmu.ac.th/
http://www.vet.cmu.ac.th/
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mailto:nattawan.b@cmu.ac.th
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