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ใบสมัครเพือ่คดัเลอืกเข้าศกึษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  

ประจําปกีารศกึษา 2564  TCAS รอบที่ 2  
 

1. ประวตัิส่วนตัว 
1.1 ชื่อ-นามสกุล (นาย/นางสาว)……………....………………………………….เชื้อชาติ………....……………สัญชาติ…….………...…….

ศาสนา………………….วัน-เดือน-ปี เกิด………......…………อายุ……….….ปี  โทรศัพท์ มือถือ............................................. 

       เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน ---- 
 1.2 ท่ีอยู่ปัจจุบัน (ท่ีสามารถติดต่อได้สะดวก) บ้านเลขท่ี…………...….. หมู่ท่ี……................. ถนน..…………….….....…........…… 
      ตําบล………................…..อําเภอ……................….........……จังหวัด……......................…….รหัสไปรษณีย์….....……............. 
 โทรศัพท์…….....................…….. อีเมล์....................................................................... 
 

2. ประวตักิารศกึษา 
2.1 ปัจจุบันเป็นนักเรียนโรงเรียน………………..........….……………อําเภอ…………................……จังหวัด……......................……… 
2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้น ม.4- ม.6 ภาคเรียนท่ี 1 เท่ากับ……………….........................……......................……..  
 มีผลการเรียนเฉลี่ยใน วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชั้น ม.4-ม.6 ภาคเรียนท่ี 1 เท่ากับ……………….................... 

3. แสดงความจํานงเลือกกลุ่มสาขาวิชา 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2564 ดังนี้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ลงชื่อ……………………………….………………………………………(ผู้สมัคร) 

         (                                                 ) 
    วันที่……….. เดือน………………… พ.ศ. …………….. 

 
 
 
 
 

กลุ่มสาขาวิชาที่ประสงคจ์ะสมัครเข้าศกึษา  
(ทําเครื่องหมาย  หน้าประเภทกลุ่มวิชาท่ีเลือกเพียงกลุ่มวิชาเดียวเท่าน้ัน) 

 สาขาเคมี สาขาเคมีอุตสาหกรรม และสาขาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 

 สาขาชีววิทยา สาขาจุลชีววิทยา และสาขาสัตววิทยา 

 สาขาฟิสิกส์ และสาขาวัสดุศาสตร์  

 สาขาธรณวีิทยา 

 สาขาคณิตศาสตร์ และสาขาสถิต ิ

ติดรูปถ่าย 
3x4 ซ.ม. 

รหัสการสมัครท่ีออกโดย สํานักทะเบียนฯ 



 

ใบสมัคร หากไม่พอให้ถ่ายสําเนาได้ 

ประทับตรา
โรงเรียน 

 
 
 
 

 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………….…....…...............……………เป็นผู้ปกครองของ(นางนางสาว)…………..........................………………….. 
รับทราบรายละเอียดของการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบท่ี 2 ระดับปริญญาตรี ปี
การศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการที่ดําเนินการโดยคณะ) และข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาตามโครงการฯ 
 
                                          ลงชื่อ…………….……………….................……………… ผู้ปกครอง 

       (                                                     ) 
              วันท่ี…………….. เดือน……………………… พ.ศ. ………………….. 

 
 
 
 
 
 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………..........................…………………ตําแหน่ง………………........………..…...………… 
โรงเรียน…………………….............…….……………………..อําเภอ………….....................……จังหวัด……….............………………… 
รับรองว่า (นาย/นางสาว)…………………………………………………......................………………………… ผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. มีคุณสมบัติและมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ตามที่กําหนดในการรับสมัคร 
2. รูปถ่ายท่ีติดในใบสมัครเป็นรูปถ่ายของผู้สมัคร และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนจริง 
3. มีความประพฤติดี มีความขยันหม่ันเพียร และมีความต้ังใจท่ีจะเข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์  
4. ข้อความที่เขียนไว้โดยนักเรียนและผู้ปกครองและเอกสารประกอบการสมัครเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

                       ลงชื่อ………….…………........………………………………..ผู้อํานวยการ 
     (                                                       ) 

                       วันท่ี…………….. เดือน……………………… พ.ศ. ………………….. 
 

หลักฐานประกอบการสมัคร 

 ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ตามเอกสารแนบ) 
 คํายืนยันของผู้ปกครอง (ตามเอกสารแนบ) 
 คํารับรองของผู้บริหารโรงเรียน (ตามเอกสารแนบ) 
 หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของช้ัน ม. 4 – ม. 6 ภาคเรียนที่ 1 (5 ภาคเรียน) 
 หลักฐานการชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 

 

คํารบัรองของผู้บริหารโรงเรียนของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจําปีการศึกษา 2564  TCAS รอบท่ี 2  

 คํายืนยันของผู้ปกครองของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจําปีการศึกษา 2564  TCAS รอบท่ี 2  


