
 

 

 

 

 

ประกาศคณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพือ่เข้าโครงการเรียนล่วงหนา้ (AP-Program) ของคณะวทิยาศาสตร์  

ประจ าปีการศกึษา 2557 

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

 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายดําเนินการโครงการเรียนล่วงหน้า เพื่อพัฒนากําลังคนให้มีความต่อเนื่อง 

และเชื่อมโยงต้ังแต่ระดับมัธยมศกึษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริม ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนท่ีมี

ความสามารถพเิศษทางด้านวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้มีโอกาสศกึษาค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใน

ทิศทางที่เหมาะสม และตรงตอ่ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

 เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์ จึงประสงค์จะรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้า

โครงการเรียนลว่งหน้า ตามรายะเอยีดดังตอ่ไปน้ี  

 

1.  คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครเขา้ร่วมโครงการ  

1) เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศกึษาปีท่ี ๖ มผีลการเรียนในระดับมัธยมศกึษาช้ันปีท่ี ๔-๕  อยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้  

 มผีลการเรียนเฉลี่ย ๔ ภาคการศกึษา ไมต่่ํากวา่ ๓.๕๐ 

 ได้ลําดับขัน้วชิาคณิตศาสตร์ ๔ หรือ  A ทุกภาคการศกึษา  (๔ ภาคการศกึษา) 

2) ต้องสอบผ่านการทดสอบเบื้องต้น (Pre-test)  ของภาควิชาคณิตศาสตร์ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด เพื่อเข้าร่วม

โครงการตอ่ไป 

2. หลักฐานการสมัคร  

1) ใบสมัคร 

2) รูปถ่าย 1 ใบ ขนาด 3 × 4 ซม. ( 1 นิว้ ) ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดอืน สําหรับตดิในใบสมัครสอบ 

3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

1) ค่าสมัครเข้ารับการทดสอบเบือ้งตน้ (Pre-test)     200  บาท 

2) ค่าสมัครเข้าสอบวัดและประเมินผลสอบกลางภาคและปลายภาค 100   บาท 

 (กรณท่ีีผ่านการทดสอบเบือ้งต้นแลว้) 

ท้ังนีค้่าธรรมเนยีมการสมัครจะไมค่ืนให้ในกรณีท่ีตรวจสอบพบว่าผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติไม่ครบตามท่ีกําหนดไว้ใน

ข้อท่ี 1 (คุณสมบัตแิละเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ) 

4. ขั้นตอนและวิธีการสมัคร 

1) นักเรียน Download ใบสมัครได้ท่ี http://www.science.cmu.ac.th/reg-sci/stud_befor/  

2) เมื่อทําการกรอกข้อมูลในใบสมัครและตดิรูปถ่ายครบถ้วนแลว้ ให้ลงชื่อผู้สมัครท้ัง 3 ส่วนให้ครบถ้วน 

http://www.science.cmu.ac.th/reg-sci/stud_befor/
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3) นําใบสมัครท่ีติดรูปถ่ายและลงชื่อผู้สมัครครบถ้วนแล้ว ให้นําส่งฝ่ายวิชาการหรือฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน เพื่อ

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครและเสนอผู้อํานวยการโรงเรียนลงนามรับรอง

คุณสมบัต ิในใบสมัครสอบของนักเรียน 

4) ขอความกรุณาโรงเรียนรวบรวมใบสมัครพร้อมเงินค่าธรรมเนียมการสมัครทดสองเบื้องต้น มายัง งานบริการ

การศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีอยู่ 239 ถนนห้วยแก้ว 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ได้ตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2557 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 โดย

ถือเอาวันท่ีประทับตราไปรษณีย์บนซองจดหมายเป็นสําคัญ และส่งตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือธนาณัติสั่งจ่าย 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  

 

5. ก าหนดการด าเนินการ 

 การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า  ปีการศึกษา  ๒๕๕7 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ

วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  จะดําเนินการสอบคัดเลอืกนักเรียนเข้าโครงการเรียนลว่งหน้า  กระบวนวิชาแคลคูลัส ๑ 

(๒๐๖๑๑๑)  ภาคการศกึษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕7   ตามรายละเอยีดดังนี้ 

 5.๑. รับสมัครสอบการทดสอบเบือ้งต้นเพื่อเข้าโครงการเรียนลว่งหน้า ตั้งแต่วันเสาร์ท่ี ๑ มิ.ย. – วันศุกร์ท่ี 30 มิ.ย. 

  ๒๕๕7 ค่าสมัคร ๒๐๐ บาท/คน  ท่ีงานบริการการศกึษาฯ คณะวิทยาศาสตร์ 

 5.๒. ประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิสอบ วันจันทร์ท่ี  7 ก.ค. ๒๕๕7  ทาง website  

  ของภาควิชาคณิตศาสตร์  www.math.science.cmu.ac.th  และทาง website ของคณะวทิยาศาสตร์  

  www.science.cmu.ac.th 

            5.๓.  จัดสอบการทดสอบเบือ้งต้น วันเสารท่ี์ ๒6  ก.ค. ๒๕๕7  เวลา ๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.   

        ห้อง MB๒๑๑๑-๑๓  ตกึคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

 5.๔. ประกาศผลสอบการทดสอบเบือ้งต้น ในวันจันทร์ท่ี 7 ส.ค. ๒๕๕7  ทาง website ของ 

       ภาควิชาคณิตศาสตร์ www.math.science.cmu.ac.th  และทาง website ของคณะวทิยาศาสตร์     

        www.science.cmu.ac.th 

 5.๕. รับสมัครสอบวชิาแคลคูลัส ๑ (๒๐๖๑๑๑) ตัง้แตว่ันจันทร์ท่ี  11 ส.ค. -วันจันทร์ท่ี ๑ ก.ย. ๒๕๕7  

  ค่าสมัคร ๑๐๐ บาท/คน  (เฉพาะผู้ท่ีผ่านการทดสอบเบือ้งต้น) 

 5.๖. ประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิสอบวชิาแคลคูลัส ๑ (๒๐๖๑๑๑) วันอังคารท่ี 8 ก.ย. ๒๕๕7 

                 ทาง website ของภาควิชาคณิตศาสตร์  www.math.science.cmu.ac.th  และทาง website 

                 ของคณะวิทยาศาสตร์ www.science.cmu.ac.th                                                              

 5.๗.  จัดสอบการวัดและประเมินผลกลางภาค กระบวนวิชาแคลคูลัส ๑ (๒๐๖๑๑๑) 

         ในช่วงวันท่ี 6-12 ต.ค. 2557   ห้อง MB ๒๒๑๓-๑๔ ตกึคณิตศาสตร์ 

 5.๘.  ประกาศผลการสอบกลางภาค  ในช่วง 25-31 ต.ค. 2557 ทาง website ของภาควิชา 

    คณิตศาสตร์ www.math.science.cmu.ac.th  และทาง website ของคณะวทิยาศาสตร์ 

  www.science.cmu.ac.th 

 5.๙.  จัดสอบการวัดและประเมินผลปลายภาค วชิาแคลคูลัส ๑ (๒๐๖๑๑๑) 
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        ในช่วงวันท่ี 11-16 ธ.ค. 2557 สอบปลายภาคของมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

 5.๑๐. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผล  ทาง website ของภาควิชาคณิตศาสตร์   

          www.math.science.cmu.ac.th  และทาง website ของคณะวทิยาศาสตร   www.science.cmu.ac.th 

 

6. รายละเอียดเพิ่มเติม  

 ตดิตอ่นางสาวลัดดา  รินพล  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ โทรศัพท์ 053-943315 

 E-mail : laddarinpon@hotmail.com  

 ตดิตอ่คุณปารณยี ์กันทว ี ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 053-943328 ตอ่ 104 

 E-mail : paranee.k@cmu.ac.th  

 

  ประกาศ ณ วันท่ี     1     พฤษภาคม  พ.ศ. 2557 

 

 

 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์  เนยีมทรัพย์) 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฏบัิตกิารแทน 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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