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ที่ ศธ 6393(13)/ว 4069

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
3 กรกฎาคม 2560

เรื่อง

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ

เรียน

ผู้อำนวยกำรโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมำด้วย

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเพื่อสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2560

ด้ วยคณะวิ ทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่ ซึ่ งเป็ นศู นย์ ส่ งเสริ ม โอลิ มปิ กวิ ชาการและพั ฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีความ
ประสงค์จะรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ในเขตภาคเหนือ เพื่อเข้าสอบ คัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิก
วิชาการ ประจาปีการศึกษา 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ส่งประกาศรับสมัคร เพื่อท่านจะได้กรุณาประกาศให้นักเรียนของท่านได้ทราบ ตาม
รายละเอียดในประกาศ หากมีนักเรียนสนใจสมัครเข้าโครงการฯ สำมำรถดำเนินกำรสมัครในระบบทำงอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่
วันที่ 3-19 กรกฎำคม 2560 เท่ำนั้น และขอความกรุณาโรงเรียนรวบรวมใบสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนค่าธรรมเนียมการ
สมัครสอบ และส่งไปยังคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภำยในวันที่ 28 กรกฎำคม 2560
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

ลงนาม ดร.จิรฏั ฐ์ แสนทน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
โทรศัพท์ 0-5394-3315
โทรสาร 0-5322-2268

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2560
-----------------------------ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ
พายัพ จ.เชียงใหม่ โรงเรียนจักรคาคณาทร จ.ลาพูน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลาปาง โรงเรียนลาปางกัลยาณี จ.ลาปาง
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จ.แพร่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน ได้รับมอบหมายจาก
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์
ประธาน ให้จัดค่ายฝึกอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในเขตภาคเหนือ เพื่อเตรียมความพร้อมและคัดเลือกนักเรียนเข้าไป
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ ตลอดจนเตรียมครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพ พร้อมที่จะช่วยพัฒนาการ
เรียนการสอนของโรงเรียน และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในอนาคต
เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์ จึงประสงค์จะรับสมัครนักเรียน เพื่อ
สอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ 6 สาขาวิชา โดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และดารา
ศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติผู้สมัครและเงื่อนไขการสมัคร
1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
1.2 เป็นนักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนบน
1.3 ผลการเรียนและเงื่อนไขของผู้สมัครที่อยู่ในระดับชั้นต่างๆ พิจารณาตามตาราง ดังนี้
สาขา
คณิตศาสตร์

ม.1
รับ

คอมพิวเตอร์

รับ

เคมี

ไม่รับ

เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาในปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้น
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
รับ
รับ
เน้นวิชา
เน้นวิชา
วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
รับ
รับ
เน้นวิชา
เน้นวิชา
วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ไม่รับ
เกรดเฉลี่ยวิชา เกรดเฉลี่ยวิชา
เกรดเฉลี่ยวิชา
วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ชั้น ม.1 และ ม.2
ชั้น ม.ต้น
ชั้น ม.4
เท่ากับ 4.00
ไม่ต่ากว่า 3.50
ไม่ต่ากว่า 3.50

ม.6
ไม่รับ

ไม่รับ

ไม่รับ
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เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาในปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ชีววิทยา
ไม่รับ
ไม่รับ
ไม่รับ
เกรดเฉลี่ยวิชา
เกรดเฉลี่ยวิชา เกรดเฉลี่ยวิชา
วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ชั้น ม.ต้น
ชั้น ม.4
ชั้น ม.5
ไม่ต่ากว่า 3.50
ไม่ต่ากว่า 3.50 ไม่ต่ากว่า 3.50
ฟิสิกส์
ไม่รับ
ไม่รับ
เกรดเฉลี่ยวิชา เกรดเฉลี่ยวิชา
เกรดเฉลี่ยวิชา
ไม่รับ
วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ชั้น ม.1 และ ม.2
ชั้น ม.ต้น
ชั้น ม.4
เท่ากับ 4.00
ไม่ต่ากว่า 3.50
ไม่ต่ากว่า 3.50
ดาราศาสตร์
เกิดระหว่าง
เกิดระหว่าง
เกิดระหว่าง
ไม่รับ
ไม่รับ
ไม่รับ
ม.ต้น
วันที่ 2 ม.ค. 46 วันที่ 2 ม.ค. 46 วันที่ 2 ม.ค. 46
ถึง 30 ธ.ค. 47 ถึง 30 ธ.ค. 47 ถึง 30 ธ.ค. 47
ดาราศาสตร์ เกิดตั้งแต่วันที่ เกิดตั้งแต่วันที่ เกิดตั้งแต่วันที่ เกิดตั้งแต่วันที่
เกิดตั้งแต่วันที่
ไม่รับ
ม.ปลาย
1 ก.ค. 41
1 ก.ค. 41
1 ก.ค. 41
1 ก.ค. 41
1 ก.ค. 41
เป็นต้นไป
เป็นต้นไป
เป็นต้นไป
เป็นต้นไป
เป็นต้นไป
หมายเหตุ เกรดเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หมายถึง วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติมทุก
รายวิชา
สาขา

1.4 กรณีผู้สมัครสาขาดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย: สาหรับนักเรียนที่เคยผ่านการเข้าค่ายดาราศาสตร์
โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าย 2 ปีการศึกษา 2558 และได้ลาดับที่ 1-10 ซึ่งได้ยืนยันเข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามโควตาที่คณะวิทยาศาสตร์จัดให้ ในปีการศึกษา 2560 แล้ว จะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาวิชาอื่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560
1.5 การสอบ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้
ช่วงเวลาที่
เวลาสอบ
สอบวันที่
สาขา
1
09.00-12.00 น. อาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์ ม.ต้น
ดาราศาสตร์ ม.ปลาย
2

13.00-16.00 น. อาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์

โดยนักเรียนสามารถสมัครสอบในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือทั้งสองช่วงเวลาก็ได้ แต่ให้สอบได้ช่วงเวลาละ 1
สาขาวิชาเท่านั้น
1.6 ผู้สมัครต้องสอบคัดเลือกในสาขาที่ระบุในใบสมัครเท่านั้น
1.7 หากตรวจเงื่อนไขการสมัครแล้วพบว่าผิดเงื่อนไขจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าค่าย

3
2. สถานที่จัดอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 และจานวนรับ
สาขา
สถานที่จัดอบรม
เคมี
1. โรงเรียนลาปางกัลยาณี จ.ลาปาง
2. โรงเรียนบุญวาทย์วทิ ยาลัย จ.ลาปาง
ชีววิทยา
1.
โรงเรี
นวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่
จังหวั
ดลยาปาง
2.
โรงเรี
นพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จ.แพร่
จังหวั
ดลยาปาง
ดาราศาสตร์ ม.ต้น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดาราศาสตร์ ม.ปลาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิตศาสตร์
2. โรงเรียนจักรคาคณาทร จ.ลาพูน
คอมพิวเตอร์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน
ฟิสิกส์
1. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จ.เชียงใหม่
2. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

จานวนรับ (คน)
35
35
35
35
35
อย่างน้อย 25
35
35
35
35
35

3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมการสมัคร 100.- บาท/สาขา ทั้งนี้จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครในทุกกรณี
4. ขั้นตอนและวิธีการสมัคร
นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในข้อ 4.1-4.5 หากไม่ดาเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว จะถือว่าผิดเงื่อนไขการสมัคร
และนักเรียนจะไม่มีสิทธิ์สอบ โดยมีขั้นตอนและวิธีการสมัคร ดังนี้
4 . 1 นั ก เ รี ย น ก ร อ ก ข้ อ มู ล ก า ร ส มั ค ร ด้ ว ย ต น เ อ ง ท า ง อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ที่
www.science.cmu.ac.th  การวิจัยและบริการวิชาการ  โครงการโอลิมปิกวิชาการ ทั้งนี้หากมี
ปัญหาเรื่องการกรอกใบสมัครขอให้ไปติดต่อที่โรงเรียนเครือข่ายประจาจังหวัด หรือคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.2 ให้นักเรียนพิมพ์ใบสมัคร แล้วส่งให้ฝ่ายวิชาการหรือฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนพร้อมเงินค่าธรรมเนียมการ
สมัครจานวน 100.- บาท/สาขา เพื่อให้โรงเรียนรวบรวมใบสมัครไว้
4.3 โรงเรียนตรวจสอบสาขาที่นักเรียนสมัครและรับรองคุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกทุกคน ให้
เป็นไปตามประกาศรับสมัคร และให้ผู้อานวยการโรงเรียนลงนามรับรองคุณสมบัติในใบสมัครสอบของนักเรียนทุกคน
4.4 โรงเรียนรวบรวมใบสมัครของนักเรียน แล้วจัดส่งใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ พร้อมเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก ไปถึง ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันศุกร์ที่ 28
กรกฎาคม 2560 โดยถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์บนซองจดหมายเป็นสาคัญ และจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบโดย
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มช.
เลขที่บัญชี 050-300-767-980 ทั้งนี้ ให้แนบสาเนาการโอนเงินดังกล่าวพร้อมใบสมัคร และส่งไปตามที่อยู่ ดังนี้

ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
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4.5 ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พร้อมวัน-เวลา และสถานที่สอบ ระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม
2560 ในเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
ทั้งนี้ ในวันสอบ นักเรียนจะต้องมีบัตรประจาตัวผู้เข้าสอบที่พิมพ์จากระบบ (เว็บไซต์) พร้อมบัตรประจาตัว
ประชาชน เพื่อแสดงตัวต่อกรรมการคุมสอบ
5. การสอบคัดเลือก สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 โดยเนื้อหาวิชาที่สอบคือ
สาขาวิชา
วิชาที่สอบ
เนื้อหาที่สอบ
1. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
เนื้อหาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และเนื้อหาชั้น ม.4
หัวข้อ เซต ระบบจานวนจริง ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์ และ
ฟังก์ชัน
2. คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และ เนื้อหาคณิตศาสตร์หลัก และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ตามมหลัก
คอมพิวเตอร์
สูตร สสวท. ระดับชั้น ม.4-ม.5 และกระบวนการคิดการ
ประยุกต์คณิตศาสตร์ทุกระดับ
3. เคมี
เคมี
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ สมบัติของธาตุและ
สารประกอบ พันธะเคมี ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สารละลาย
และปริมาณสัมพันธ์
สารชีวโมเลกุล โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การแบ่งเซลล์
4. ชีววิทยา
ชีววิทยา
พันธุศาสตร์ ดีเอ็นเอเทคโนโลยี การหายใจระดับเซลล์ การ
ลาเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์ การลาเลียงในพืช โครงสร้างพืช
ดอก การสืบพันธุ์และการเจริญของพืชดอก การตอบสนอง
ของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง การจัดจาพวกของสิ่งมีชีวิต
การทางานของระบบต่างๆที่ทาให้สิ่งมีชีวิตดารงอยู่ได้ การ
สืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์ นิเวศวิทยา พฤติกรรม และ
วิวัฒนาการ
5. ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อเรื่อง ไฟฟ้า ความ
ร้อน แสง กลศาสตร์ การประยุกต์คณิตศาสตร์ทางฟิสิกส์
6. ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ เรขาคณิตวงกลม วงรี พีชคณิตเบื้องต้นและฟังก์ชันตรีโกณมิติ
ม.ต้น
คณิตศาสตร์
ส่วนประกอบของระบบสุริยะ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สิ่งมีชีวิตบนโลก ตาแหน่งและลักษณะของดาวเคราะห์ในระบบ
สุริยะ กลุ่มดาวฤกษ์และการใช้ประโยชน์จากกลุ่มดาวฤกษ์
ส่วนประกอบของกาแลกซีและเอกภพ ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีอวกาศ รวมทั้งข่าวสารทางดาราศาสตร์สมัยใหม่
7. ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ ใช้เนื้อหาจากชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และเพิ่มเติมเรื่องการ
ม.ปลาย
คณิตศาสตร์
กาเนิดของเอกภพ สมบัติของดาวฤกษ์ กฎของนิวตัน การ
เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงและเส้นโค้ง พลังงานและโมเมนตัม ทฤษฎี
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น
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6. เกณฑ์การคัดเลือก จะพิจารณาดังนี้
1) พิจารณาจากคะแนนสูงสุดของแต่ละสาขา โดยเรียงจากมากไปน้อย
2) กรณีของผู้สมัครสอบ 2 สาขาและได้รับการคัดเลือกทั้ง 2 สาขา จะพิจารณาจากสาขาที่ผู้สมัครสอบเลือกเป็นอันดับที่ 1
3) กรณีสาขาวิชาคณิตศาสตร์: ผู้ได้คะแนนลาดับที่ 1-35 จะเข้าค่าย 1 ที่ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนผู้ได้
ลาดับที่ 36-70 จะเข้าค่ายที่ศูนย์โรงเรียนจักรคาคณาทร จ.ลาพูน
4) สาหรับสาขาอื่นๆ การกาหนดสถานที่เข้าค่ายฯ จะพิจารณาตามลาดับคะแนนเรียงจากมากไปน้อย
7. สถานที่สอบ โรงเรียนในเครือข่ายประจาจังหวัด โดยนักเรียนจะต้องสอบในจังหวัดที่โรงเรียนสังกัด ดังนี้
จังหวัด
โรงเรียน
หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
1. เชียงใหม่
ยุพราชวิทยาลัย
0-53418-673-5 ต่อ 411
0-5322-4023
2. เชียงราย
สามัคคีวิทยาคม
0-5371-1018
0-5371-3003
3. แม่ฮ่องสอน
ห้องสอนศึกษา
0-5361-2079
0-5361-1349
4. ลาพูน
จักรคาคณาทร
0-5351-1011 ต่อ 102
0-5351-1822
5. ลาปาง
บุญวาทย์วิทยาลัย
0-5422-7603 ต่อ 1003
0-5422-2122
6. แพร่
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
0-5451-1104 ต่อ 102
0-5452-2210
7. พะเยา
พะเยาพิทยาคม
0-5443-1275 ต่อ 4102
0-5443-1522
8. น่าน
สตรีศรีน่าน
0-5471-0373 ต่อ 109
0-5477-3079
8. กาหนดการ
กาหนดการ
วันที่ 3-19 ก.ค. 60

วันที่ 20-26 ก.ค. 60
วันที่ 28 ก.ค. 60

วันที่ 14-18 ส.ค. 60

วันที่ 21 ส.ค. 60
วันที่ 27 ส.ค. 60
วันที่ 18 ก.ย. 60
วันที่ 25 ก.ย. 60

รายละเอียด
นักเรียนกรอกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่
www.science.cmu.ac.th  การวิจัยและบริการวิชาการ 
โครงการพิเศษและบริการวิชาการ  โครงการโอลิมปิกวิชาการ
นักเรียนพิมพ์ใบสมัคร โอนเงินค่าธรรมเนียมค่าสมัคร และนาส่งหลักฐานทั้งหมดให้
โรงเรียนเป็นผู้รวบรวม
วันสุดท้ายที่โรงเรียนส่งใบสมัครสอบคัดเลือกพร้อมหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมค่า
สมัครสอบ ไปยังคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยถือเอาวันที่ประทับตรา
ไปรษณีย์บนซองจดหมายเป็นสาคัญ
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พิมพ์บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ เพื่อนักเรียนจะได้ทราบ
ข้อมูลเลขประจาตัวสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
ทั้งนี้ ในวันสอบ นักเรียนจะต้องมีบัตรประจาตัวเข้าห้องสอบที่พิมพ์จากระบบ
(เว็บไซต์) พร้อมบัตรประจาตัวประชาชน เพื่อแสดงตัวต่อกรรมการคุมสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และแจ้งข้อมูลสถานที่สอบให้นักเรียนทราบ
สอบคัดเลือกนักเรียน ที่โรงเรียนในเครือข่ายในแต่ละจังหวัด
ประกาศผลการสอบคัดเลือกทางอินเทอร์เน็ตที่ www.science.cmu.ac.th
ยืนยันการเข้าค่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ www.science.cmu.ac.th
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กาหนดการ
วันที่ 8-21 ต.ค. 60

รายละเอียด
นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกข้อเขียน เข้าค่าย 1 สาขาคณิตศาสตร์ สาขาดาราศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และสาขาดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รอประกาศผลการคัดเลือก นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกข้อเขียน เข้าค่าย 1 สาขาเคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์ และ
จากโรงเรียนที่จะเข้าค่าย
สาขาฟิสิกส์
วันที่ 24 พ.ย. 60
ประกาศผลคัดเลือกเข้าค่าย 2 ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.science.cmu.ac.th
*วันที่ 5-20 มี.ค. 61
นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกข้อเขียน จานวน 30 คน เข้าค่าย 2 สาขา เคมี ชีววิทยา
และสาขาฟิสิกส์
*วันที่ 5-20 มี.ค. 61
นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกข้อเขียน จานวน 20 คน เข้าค่าย 2 สาขาคณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ และสาขาดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
*วันที่ 11-25 มี.ค. 61
นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกข้อเขียน จานวน 20 คน เข้าค่าย 2 สาขาดาราศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
* กาหนดการเข้าค่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
9. รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทีง่ านบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อาคาร 40 ปี ชัน้ 2 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-3315-6 โทรสาร 0-5322-2268 E-mail: phorn.p@cmu.ac.th
ประกาศ ณ วันที่
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มิถุนายน พ.ศ. 2560
ลงนาม ดร.จิรฏั ฐ์ แสนทน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

