
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาตอระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

คณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม    
ตามโครงการดีเดนดานภาษาอังกฤษ  

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

************************************************* 
 ดวยคณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จะเปดรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเขาศกึษาตาม
โครงการดีเดนดานภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2565 (รหัส 00421401209024) เพ่ือเปนการเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษาใหแกผูที่มีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ      เพ่ือเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาใน
คณะสัตวแพทยศาสตร  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. คุณสมบัติของผูสมัคร 

1.1 เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาเพื่อปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
1.2 เปนผูที่สําเร็จการศึกษา   หรือคาดวาจะสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  สายสามัญ    ภายใน
ปการศึกษา 2564 หลักสูตรแกนกลาง และนานาชาติ 
1.3 ตองเปนผูมีสัญชาติไทยและตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 
1.4 เปนผูมีสุขภาพสมบูรณและปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
และการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย ทั้งนี้ใหเปนไปตามเอกสารคุณสมบัติดานสุขภาพของคณะสัตวแพทย- 
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2565 ที่แนบทาย 
1.5 เปนผูเขารวมการสอบวิชาสามัญสายวิทย ประจําปการศึกษา 2565 

 

2. จํานวนรับเขาศึกษา  8  คน 
 
3. เกณฑการคัดเลือก 

3.1 สัดสวนการใหคะแนน แบงออกเปน 3 สวน คือ  
3.1.1 สวนที่ 1 คะแนนการสอบวิชาสามัญสายวิทย ไมต่ํากวา 315 คะแนนจากคะแนนรวมทั้งหมด 
3.1.2 สวนที่ 2 เปนผูที่มีความโดดเดนทางภาษาอังกฤษ โดยแสดงหลักฐานผลการสอบความรูความ 
สามารถทางภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่งท่ีสอบภายใน 2 ป ดังนี ้ 
         3.1.2.1 คะแนนภาษาอังกฤษจากการสอบ GAT ไมนอยกวา 80%   
         3.1.2.2 คะแนนสอบ CMU-eTEG ไมนอยกวา 75   
         3.1.2.3 คะแนนสอบ TOEFL ITP ไมนอยกวา 550   
         3.1.2.4 คะแนนสอบ TOEFL CBT ไมนอยกวา 213   
         3.1.2.5 คะแนนสอบ TOEFL IBT ไมนอยกวา 79   
         3.1.2.6 คะแนนสอบ IELTS ไมนอยกวา 6.0   
         3.1.2.7 คะแนนสอบ CU-TEP ไมนอยกวา 75   

 

 สําเนา 
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3.2 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการคดัเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอในโครงการดีเดนดาน
ภาษาอังกฤษถือวาเปนที่สิ้นสุด 

 
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  
    4.4 การย่ืนใบสมัคร 
    ผูที่ประสงคจะสมัครใหดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้    

 4.4.1 ขั้นตอนที่ 1 ใหผูสมัครกรอกขอมูลสวนตัว พรอมรายละเอียดประกอบการสมัครตาม
แบบฟอรมท่ีกําหนด ผานทาง https://forms.gle/yNVGh4fX2nVpNucw9 หรือ สแกน QR Code 
ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 – 4 มีนาคม 2565 ดังนี้    

                    
 

          กรณีผูสมัครไมสามารถแนบไฟลเอกสารประกอบการสมัครตามลิงก  หรือ QR Code  
ขางตนได ใหผูสมัครจัดสงไฟลเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับในรูปแบบไฟลสแกน .pdf  หรือไฟล
รูปภาพ  ทาง e–mail address : nattawan.b@cmu.ac.th และ nattawan.kwan@gmail.com  
ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 – 4 มีนาคม 2565  
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          4.4.2 ขั้นตอนท่ี 2 ใหผูสมัครจัดสงตนฉบับเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ 
    4.4.2.1  ทางไปรษณีย ภายในวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565 – 4 มีนาคม 2565  โดย

พิจารณาจากวันที่ประทับตราจากไปรษณียเปนสําคัญ ตามที่อยูดังนี ้
  งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
  (การสมัครโครงการดีเดนดานภาษาอังกฤษ)    
  คณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  ต.แมเหียะ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม   50100    

    ** หมายเหตุ : การสงทางไปรษณียขอใหสงแบบดวนพิเศษ (EMS) หรือ 
         4.4.2.2  สงเอกสารดวยตนเอง  ภายในวันที ่21 กุมภาพันธ 2565 – 4 มีนาคม 2565 

  ณ  งาน บริก ารการศึ กษ าและพั ฒ นาคุณ ภาพ นั กศึ กษ า  คณ ะสั ต วแพ ทยศาส ตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม    

          หมายเหตุ :  หากผูสมัครดําเนินการสมัครไมครบท้ัง  2 ขั้นตอนขางตน จะถือวาการสมัครไม
สมบูรณ และจะไมไดรับการพิจารณาการสมัครดังกลาว 

 

     4.5 การชําระเงินคาสมัคร     
ใหผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกชําระเงินคาสมัครจํานวน 200 บาท (สองรอยบาทถวน) ดังนี ้
4.5.1 เงินสดใหมาดําเนินการชําระเงินดวยตนเองที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

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

4.6 หลักฐานประกอบการสมัคร 
           ผูที่ประสงคจะสมัครเขารับการคดัเลือกใหเขาศึกษาตามโครงการดีเดนดานภาษาอังกฤษ ปการศกึษา 
     2565 จะตองจัดสงเอกสารประกอบการสมัคร ดังตอไปนี ้

4.6.1 ใบสมัคร ผูสมัครจะตองกรอกขอความในใบสมัครใหครบถวนสมบูรณ พรอมทั้งติดรูปถายที่ถาย
ไวไมเกิน 6 เดือนขนาด 1 นิ้ว ในชองที่กําหนดให แลวลงมือชื่อผูสมัคร 
4.6.2 วุฒิการศึกษา ใชระเบียนแสดงผลการเรียนเฉลี่ย (รบ.1 หรือ ปพ.1) ตามหลักสูตรมัธยมศกึษา
ตอนปลาย ฉบับสําเนาจํานวน 1 ฉบับ  
4.6.3 สําเนาเอกสารหลักฐานผลการสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษที่สอบภายใน 2 ป 
จํานวน  1 ฉบับ   ยกเวนกรณผีูสมัครประสงคใชผลคะแนนภาษาอังกฤษจากการสอบ GAT  ประจํา 
ปการศึกษา 2565 ใหจัดสงภายในวันท่ี 20 – 22 เมษายน 2565 ทาง e – mail address : 
nattawan.b@cmu.ac.th และ nattawan.kwan@gmail.com 
4.6.4 ผลคะแนนการสอบวิชาสามัญสายวิทย   ประจําปการศึกษา 2565    ใหจัดสงภายในวันที่ 
20 - 22 เมษายน 2565 ทาง e – mail address : nattawan.b@cmu.ac.th และ 
nattawan.kwan@gmail.com 
4.6.5 หลักฐานการชําระเงินคาสมัคร จํานวน 200 บาท (สองรอยบาทถวน) 
4.6.6 แฟมสะสมงาน (Portfolio) เก่ียวกับกิจกรรมในโรงเรียนและกิจกรรมจิตอาสา 
4.6.7 เรียงความในหัวขอ “เหตุผลที่อยากเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม” ดวย
ลายมือของตนเองฉบับภาษาอังกฤษ ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 
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4.6.8 คลิปวีดโีอ ความยาวไมเกิน 5 นาที  ดังหัวขอตอไปนี ้

4.6.8.1 แนะนําตนเองเปนภาษาอังกฤษ  โดยระบุชื่อ  นามสกุล  ชื่อเลน  จํานวนสมาชกิใน
ครอบครัว อาชีพของบิดา  มารดา  และขอมูลอื่นๆ ท่ีจะแจงใหคณะกรรมการทราบเก่ียวกับ
ตนเอง 
4.6.8.2 ตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษ จํานวน 2 หัวขอ ดังนี ้

            ก. เหตุผลที่เลือกเรียนสาขาวิชาชีพสัตวแพทย 
       ข. เหตุผลที่อยากเรียนในคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
5. ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก 
 ประกาศใหทราบในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 ผานทางเว็บไซต www.vet.cmu.ac.th ในสวนของ
ผูสนใจเขาศึกษา/เปดรับสมัครนักศึกษาสัตวแพทย 
 
6. การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ TCAS 
 ผูมีรายชื่อผานการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดประกาศไปแลวนั้น ใหตรวจสอบประกาศ
รายชื่อผูผานการคัดเลือกในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต https://student.mytcas.com ของ 
ทปอ.  และดําเนินการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหมในระบบ TCAS  ของ ทปอ. ภายในวันท่ี 
4 - 5 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต https://student.mytcas.com ของ ทปอ. 
 หากไมดําเนินการใดๆ จะถือวาผูนั้นไมยืนยันการเขาศึกษาจากการสอบคัดเลือกตามโครงการดีเดน
ดานภาษาอังกฤษ TCAS  รอบที่  2  แบบที่  2  โควตา Quota   ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2565 (การ
รับนักเรียนที่ดําเนินการโดยคณะ) (โปรดศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการยืนยันสิทธิ์โดยละเอียดบนแหลงขอมูล
เว็บไซต 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 ภายในวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 
2565 ทางเว็บไซต  https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate 
 
8. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาสัตวแพทย 
 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไมรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาภายใน 10 วันทําการ นับจากวันที่
กําหนดใหรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา จะถือวาสละสิทธิ์การเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ทั้ ง นี้ ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม ป ร ะ ก า ศ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ร า ย ง า น ตั ว ฯ  ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต  
https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate ชวงเดือนพฤษภาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






