
 
 
  

   
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาตอระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

คณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม    
ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาดานวิชาชีพสัตวแพทย   

TCAS รอบท่ี 2 แบบที่ 2 โควตา Quota ระดับปริญญาตรี  ปการศึกษา  2565  
(การรับนักเรียนท่ีดําเนินการโดยคณะ) 

************************************************* 
ดวยคณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จะเปดรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเขาศึกษาตาม

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาดานวิชาชีพสัตวแพทย ปการศึกษา 2565 (รหัส 00421401209014) เพ่ือ
เปนการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหแกทายาทของเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและทายาทผูประกอบการที่เก่ียวของกับ
วิชาชีพการสัตวแพทย เพ่ือเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร  และสามารถนําความรู
ความสามารถที่ไดกลับไปใชในการพัฒนาดานปศุสัตวใหแกพ้ืนที่บานเกิดของตนเองได  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. คุณสมบัติของผูสมัคร 
    1.1 กรณีเปนทายาทเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว :  
     1.1.1 เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการศึกษาเพ่ือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
     1.1.2 เปนผูท่ีสําเร็จการศกึษา   หรือคาดวาจะสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  สายสามัญ   ภายใน 
          ปการศึกษา 2564 ในทุกโรงเรียนทั่วประเทศ 
     1.1.3 เปนผูมีสุขภาพสมบูรณและปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
          และการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย  ทั้งนี้ใหเปนไปตามเอกสารคุณสมบัติดานสุขภาพของคณะสัตวแพทย- 
          ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2565 ที่แนบทาย 
     1.1.4 เปนทายาทสายตรง (ทายาทสายตรง หมายถึง บิดา มารดา เปนเจาของฟารม) ของเจาของฟารม 
          ตามขนาดที่คณะสัตวแพทยศาสตรกําหนด และทําอาชีพเลี้ยงสัตว โดยมีหลักฐานพรอมการรับรองจากทาง 
          ราชการรับรองวาเปนทายาทเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวจริง  
    1.1.5 มีเอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนฟารมเลี้ยงสัตว ไดแก 
                   ก. สัตวปก, สกุร, โคนม, โคเนื้อ และสัตวน้ํา 
                   ข. ในกรณีท่ีเปนสัตวชนิดอ่ืนปศุสัตวเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม  ใหมีหลักฐานรับรองการเปนฟารม 
                   จากหนวยราชการท่ีเก่ียวของ หรือผานการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 
                   นักเรียนเขาศึกษาตอในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาดานวิชาชีพการสัตวแพทย 
     1.1.6 เปนผูที่มีคะแนนสอบวิชาสามัญสายวิทย ประจําปการศึกษา 2565 

 
    1 .2 ก ร ณี เ ป น ท า ย า ท ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ วิ ช า ชี พ ก า ร สั ต ว แ พ ท ย  :  

      (คํานิยาม : ทายาทผูประกอบการที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการสัตวแพทย หมายถึง เปนทายาทสายตรงของ
ผูประกอบการโรงพยาบาลสัตว คลินิกรักษาสัตว สถานบําบัดโรคสัตว บริษัทผลิตยาสัตว เวชภัณฑสัตว บริษัท
ผลิตอาหารสัตว ปางชาง รานขายยาแผนปจจุบันบรรจุเสร็จสําหรับสัตว (โดยตองมีใบอนุญาตขายยาบรรจุเสร็จ
สําหรับสัตว และตองมีเภสัชกร หรือสัตวแพทยชั้นหนึ่ง หรือสัตวแพทยชั้นสอง (สาขาอายุรกรรม) ปฏิบัติงานใน
รานดวย) 

 

 สําเนา 
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1.2.1 เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาเพ่ือปริญญาสัตวแพทยศาสตร 
บัณฑิต 

     1.2.2 เปนผูท่ีสําเร็จการศกึษา  หรือคาดวาจะสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  สายสามัญ   ภายใน 
ปการศึกษา 2564 ในทุกโรงเรียนทั่วประเทศ 

     1.2.3 เปนผูมีสุขภาพสมบูรณและปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
          และการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย ทั้งนี้ใหเปนไปตามเอกสารคณุสมบัติดานสุขภาพของคณะสัตวแพทย-  
          ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2565 ที่แนบทาย 
     1.2.4 เปนทายาทสายตรง (ทายาทสายตรง หมายถึง บิดา มารดา เปนเจาของสถานประกอบการตามคํา 
          นิยามขางตน)  
     1.2.5 มีเอกสารการจดทะเบียนพาณิชยเพ่ือประกอบกิจการ  
     1.2.6 เปนผูท่ีมีคะแนนสอบวิชาสามัญสายวิทย ประจําปการศึกษา 2565 
 
2. จํานวนรับเขาศึกษา  8 คน 
    2.1 กรณีเปนทายาทเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว : รับจํานวน  4 คน 
    2.2 กรณีเปนทายาทผูประกอบการท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพการสัตวแพทย  :  รับจํานวน  4 คน 
 
3. เกณฑการคัดเลอืก 
    3.1 คะแนนการสอบวิชาสามัญสายวิทยจะตองไมต่ํากวา 280 คะแนนของคะแนนรวมทั้งหมด   หรือ จะตองมี 
    คะแนนวิชา 59 เคมี ไมต่ํากวา 40 คะแนนของคะแนนเต็ม   หรือ จะตองมีคะแนนวิชา 69 ชีววิทยา ไมต่ํากวา 
    40 คะแนนของคะแนนเต็ม 
   3.2 มีขนาดฟารมตามที่คณะกําหนด 
   3.3 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอในโครงการขยายโอกาสทาง 
   การศกึษาดานวิชาชีพสัตวแพทยถือวาเปนท่ีสิ้นสุด 

 
4. การดําเนินการเกี่ยวกับการสมัคร 
    ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก  ใหดําเนินการดังนี ้
    4.1 การลงทะเบียนยืนยันตัวตน 
 ใหผูสมัครดําเนินการลงทะเบียนใชงานในระบบ TCAS ของ ทปอ. เพ่ือยืนยันตัวตนทางเว็บไซต 
    https://student.mytcas.com ของ ทปอ. กอนดําเนินการสมัคร 
    4.2 การสรางบัญชผีูใชงาน  
          เมื่อลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ. แลว ใหผูสมัครสรางบัญชีผูใชงานผานระบบรับ

สมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ทางเว็บไซต https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply (สรางเพียง 1 
บัญชีเทานั้น) โดยใช Username เดียวกันกับที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ. กอน
ดําเนินการสมัคร  ทั้งนี้ ผูสมัครจะไดรับรหัสการสรางบัญชีผูใชงานระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย เชียงใหม 
เพ่ือใชในการประกอบการสมัครตอไป 

    4.3 การสมัคร    
          สามารถ Download แบบฟอรมใบสมัครจากทางเว็บไซตของคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม ทางเว็บไซต www.vet.cmu.ac.th ในสวนของผูสนใจเขาศึกษา/เปดรับสมัครนักศึกษาสัตวแพทย  
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    4.4 การย่ืนใบสมัคร 
    ผูที่ประสงคจะสมัครใหดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้    
 4.4.1 ขั้นตอนท่ี 1 ใหผูสมัครกรอกขอมูลสวนตัว พรอมรายละเอียดประกอบการสมัครตามแบบฟอรมที ่

กําหนด ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 – 4 มีนาคม 2565 ดังนี้    
                   4.4.1.1 กรณีเปนทายาทเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว :  

ใหกรอกขอมูลตามแบบฟอรมท่ีกําหนด ผานทาง https://forms.gle/6TbYbJyxAHHA8Dhc8 
หรือ สแกน QR Code ดังนี้ 

                    
 

                   4.4.1.2 กรณีเปนทายาทผูประกอบการที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการสัตวแพทย : 
ใหกรอกขอมูลตามแบบฟอรมท่ีกําหนด ผานทาง https://forms.gle/1o6fynLgwM4grVSt8 หรือ 
สแกน QR Code ดังนี ้

                     
 

          กรณีผูสมัครไมสามารถแนบไฟลเอกสารประกอบการสมัครตามลิงก  หรือ QR Code  ขางตนได 
ใหผูสมัครจัดสงไฟลเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับในรูปแบบไฟลสแกน .pdf  หรือไฟลรูปภาพ     
ทาง e–mail address : nattawan.b@cmu.ac.th และ nattawan.kwan@gmail.com  ภายในวันที่ 
21 กุมภาพันธ 2565 – 4 มีนาคม 2565  

          4.4.2 ขั้นตอนท่ี 2 ใหผูสมัครจัดสงตนฉบับเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ 
    4.4.2.1  ทางไปรษณีย ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 – 4 มีนาคม 2565  โดยพิจารณา 
    จากวันทีป่ระทับตราจากไปรษณียเปนสําคัญ ตามที่อยูดังนี ้

  งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
  (การสมัครโครงการขยายโอกาสทางการศกึษาดานวิชาชีพสัตวแพทย)    
  คณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  ต.แมเหียะ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม   50100    

    ** หมายเหตุ : การสงทางไปรษณียขอใหสงแบบดวนพิเศษ (EMS) หรือ 
         4.4.2.2  สงเอกสารดวยตนเอง  ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 – 4 มีนาคม 2565      
         ณ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม    

          หมายเหต ุ:  หากผูสมัครดําเนินการสมัครไมครบท้ัง  2 ขั้นตอนขางตน  จะถือวาการสมัครไมสมบูรณ 
          และจะไมไดรับการพิจารณาการสมัครดังกลาว 
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     4.5 การชําระเงินคาสมัคร     
ใหผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกชําระเงินคาสมัครจํานวน 200 บาท (สองรอยบาทถวน) ดังนี ้
4.5.1 เงินสดใหมาดําเนินการชําระเงินดวยตนเองที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

  4.5.2 การโอนเงนิผานบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี “คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” 
          ธนาคารไทยพาณิชย ประเภทบัญชีออมทรัพย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม เลขที่บัญชี 667–2–12002–0”          
    4.6 หลักฐานประกอบการสมัคร 

ผูที่ประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกใหเขาศกึษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาดานวิชาชีพ 
    สัตวแพทย ปการศึกษา 2565 จะตองจัดสงเอกสารประกอบการสมัคร ดังตอไปนี้ 
          4.6.1 กรณีเปนทายาทเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว : 

4.6.1.1 ใบสมัคร ผูสมัครจะตองกรอกขอความในใบสมัครใหครบถวนสมบูรณ พรอมทั้งติดรูปถาย 
ที่ถายไวไมเกิน 6 เดือนขนาด 1 นิ้ว ในชองที่กําหนดให พรอมลงมือชื่อผูสมัคร 
4.6.1.2 วุฒิการศึกษา ใชระเบียนแสดงผลการเรียนเฉลี่ย (รบ.1 หรือ ปพ.1) ตามหลักสูตรมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย ฉบับสําเนาจํานวน 1 ฉบับ  
4.6.1.3 ผลคะแนนการสอบวิชาสามัญสายวิทย ประจําปการศึกษา 2565 ใหจัดสงภายใน 
วันที่ 20 - 22 เมษายน 2565 ทาง e – mail address : nattawan.b@cmu.ac.th และ 
nattawan.kwan@gmail.com 
4.6.1.4 สําเนาเอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนฟารมเลี้ยงสัตว จํานวน 1 ฉบับ  
4.6.1.5 หนังสือรับรองการเปนฟารมจากหนวยงานราชการที่เก่ียวของ จํานวน 1 ฉบับ  
4.6.1.6 รูปถายฟารม (บริเวณโดยรอบ และภายในฟารมเลี้ยงสัตว) 
4.6.1.7 หลักฐานการชําระเงินคาสมัคร จํานวน 200 บาท (สองรอยบาทถวน) 

 

4.6.2 กรณีเปนทายาทผูประกอบการท่ีเกี่ยวของกับวิชาชพีการสัตวแพทย : 
4.6.2.1 ใบสมัคร ผูสมัครจะตองกรอกขอความในใบสมัครใหครบถวนสมบูรณ พรอมทั้งติดรูปถาย 
ที่ถายไวไมเกิน 6 เดือนขนาด 1 นิ้ว ในชองที่กําหนดให พรอมลงมือชื่อผูสมัคร 
4.6.2.2 วุฒิการศึกษา ใชระเบียนแสดงผลการเรียนเฉลี่ย (รบ.1 หรือ ปพ.1) ตามหลักสูตรมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย ฉบับสําเนาจํานวน 1 ฉบับ  
4.6.2.3 ผลคะแนนการสอบวิชาสามัญสายวิทย ประจําปการศึกษา 2565 ใหจัดสงภายในวันที่  
20 - 22 เมษายน 2565  ทาง e – mail address : nattawan.b@cmu.ac.th และ  
nattawan.kwan@gmail.com 
4.6.2.4 สําเนาเอกสารการจดทะเบียนการประกอบการท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพการสัตวแพทย  
จํานวน 1 ฉบับ  
4.6.2.5 หนังสือรับรองการเปนทายาทผูประกอบการที่เก่ียวของกับวิชาชีพการสัตวแพทย  
จํานวน 1 ฉบับ  
4.6.2.6 รูปถายสถานประกอบการ (บริเวณโดยรอบ และภายในสถานประกอบการ) 
4.6.2.7 หลักฐานการชําระเงินคาสมัคร จํานวน 200 บาท (สองรอยบาทถวน) 

 

4.6.3 เอกสารที่จะตองสงเพิ่มเติมพรอมกับใบสมัคร : 
4.6.3.1 แฟมสะสมงาน (Portfolio) เก่ียวกับกิจกรรมในโรงเรียนและกิจกรรมจิตอาสา 
4.6.3.2 เขียนบทความเก่ียวกับเหตุผลที่อยากเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ดวยลายมือของตนเองฉบับภาษาไทย ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 
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4.6.3.3 วีดโีอการปฏิบัติงานในฟารม หรือสถานประกอบการ ความยาวไมเกิน 5 นาที 
4.6.3.4 คลิปวีดีโอ ความยาวไมเกิน 5 นาที  ดังหัวขอตอไปนี้ 

4.6.3.4.1 แนะนําตนเอง  โดยระบุชื่อ  นามสกุล  ชื่อเลน  จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
อาชีพของบิดา  มารดา  และขอมูลอื่นๆ ที่จะแจงใหคณะกรรมการทราบเกี่ยวกับตนเอง 
4.6.3.4.2 ตอบคําถาม จํานวน 2 หัวขอ ดังนี ้

ก. เหตุผลที่เลือกเรียนสาขาวิชาชีพสัตวแพทย 
ข. เหตผุลท่ีอยากเรียนในคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 

5. ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก 
 ประกาศใหทราบในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 ผานทางเว็บไซต www.vet.cmu.ac.th ในสวนของผูสนใจ
เขาศึกษา/เปดรับสมัครนักศึกษาสัตวแพทย 
 
6. การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ TCAS 
 ผูมีรายชื่อผานการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดประกาศไปแลวนั้น ใหตรวจสอบประกาศรายชื่อ
ผูผานการคัดเลือกในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต https://student.mytcas.com ของ ทปอ.และ
ดําเนินการยืนยันสิทธิ์เขาศกึษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหมในระบบ TCAS ของ ทปอ. ภายในวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 
2565 ทางเว็บไซต https://student.mytcas.com ของ ทปอ. 
 หากไมดําเนินการใดๆ จะถือวาผูนั้นไมยืนยันการเขาศึกษาจากการสอบคัดเลือกตามโครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษาดานวิชาชีพสัตวแพทย TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา  
2565 (การรับนักเรียนที่ดําเนินการโดยคณะ) (โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการยืนยันสิทธิ์โดยละเอียดบน
แหลงขอมูลเว็บไซต https://www.mytcas.com ของ ทปอ.) 
 
7. การประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา 
 ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาเปนรายบุคคล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ผานทางเว็บไซต 
www.vet.cmu.ac.th ในสวนของผูสนใจเขาศึกษา/เปดรับสมัครนักศึกษาสัตวแพทย 
 ท้ังนี้ใหผูมีรายชื่อดังกลาวพิมพเอกสาร มชท.01 ใหผูปกครองลงนาม ภายในวันท่ี 6 - 10 มิถุนายน 
2565 ทางเว็บไซต  https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate 
 
8. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาสัตวแพทย 
 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไมรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาภายใน 10 วันทําการ นับจากวันที่กําหนดให
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา จะถือวาสละสิทธิ์การเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ทั้งนี้สามารถ
ติดตามประกาศเก่ียวกับการรายงานตัวฯ ทางเว็บไซต  https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate 
ชวงเดอืนพฤษภาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






