
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 256 6 
ตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (TCAS) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน TCAS รอบที่  2 โควตา Quota 
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 

1. คุณสมบัติ
1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.2 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและ 

  จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
1.4 เป็นผู้ที่พ านักอยู่ในประเทศไทยหรือพ านักต่างแดนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
1.5 ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าผิด หรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบฯ เพื่อสมัครเข้าศึกษาใน 

สถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
1.6 เป็นผู้มสีิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในการสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตาฯ หรือได้รับการคืนสิทธิ์จากการ 

  สละสทิธิ์เข้าศึกษา 
1.7 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่โครงการระบุตามช่วงเวลาที่ด าเนินการรับสมัคร 

2. ประเภทโครงการที่รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
2.1 ประเภทโครงการที่ด าเนินการโดยส านักทะเบียนและประมวลผล มี 8 ประเภทโครงการดังนี้

 2.1.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ 
            2.1.2 การรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ 

 2.1.3 การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา 
 การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ โดยมีโครงการดังนี้ 
 2.1.4 การรับนักเรียนในโครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา 
 2.1.5 การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 
 2.1.6 การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน 
 2.1.7 การรับนักเรียนพิการ 
 2.1.8 โครงการพิเศษอื่นๆ 

2.2 ประเภทโครงการที่ด าเนินการโดยคณะ มี 1 ประเภทโครงการดังนี้ 
 2.2.1 การรับนักเรียนที่ด าเนินการโดยคณะ 

-ส าเนา-
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3.  รหัส-คณะ-สาขาวิชาที่มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
3.1 ประเภทโครงการที่ด าเนินการโดยส านักทะเบียนและประมวลผล 
3.1.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ 

ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จ านวนรับ 
1 00420101201014 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 90 
2 00420102201014 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 24 
3 00420105201014

  
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบา้นและชุมชน ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

27 

4 00420106201014
  

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

35 

5 00420114201014
  

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมพม่า ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

20 

6 00420115201013
  

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวทิยา (แขนงจิตวิทยาคลินิก)  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

10 

7 00420115201024
  

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวทิยา (แขนงจิตวิทยาคลินิก)  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

10 

8 00420116201013
  

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวทิยา (แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ) ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 

10 

9 00420116201024
  

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวทิยา (แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ) ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 

10 

10 00420117201014
  

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว  
(อยู่ระหว่างเสนอปรับชื่อสาขาวชิา) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

35 

11 00420118201014
  

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ (วชิาเอกภาษาไทย)  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

23 

12 00420119201014
  

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ (วิชาเอกภาษาจนี)  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

30 

13 00420120201014
  

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์  
(วิชาเอกภาษาและวฒันธรรมญีปุ่่น) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

30 

14 00420121201014
  

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์  
(วิชาเอกภาษาและวฒันธรรมอินเดีย) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

20 

15 00420122201014
  

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์  
(วิชาเอกภาษาและวฒันธรรมเกาหลี) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

15 

16 00420123201014
  

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์  
(วิชาเอกภาษาและวฒันธรรมเยอรมัน) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

15 

17 00420124201014
  

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ (วชิาเอกประวัติศาสตร์)  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

18 
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3.1.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ (ต่อ) 
ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จ านวนรับ 
18 00420125201014  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ (วชิาเอกปรัชญา) ภาคปกติ 

(หลักสูตร ไทย) 
25 

19 00420171201014  คณะมนุษยศาสตร์ สาขามนษุยศาสตร์และความยั่งยนื  
(นานาชาติ ช่องทาง TCAS) ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) 

3 

20 00420194201014  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว  
(อยู่ระหว่างเสนอปรับชื่อสาขาวชิา) ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) 

35 

21 00420201201014  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 26 
22 00420204201014  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 10 

23 00420205201014  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 20 

24 00420206201014  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศกึษา ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 18 

25 00420207201013  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 23 

26 00420208201013  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 13 

27 00420209201013  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเคมี ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 23 

28 00420210201014  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศลิปศกึษา ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 15 

29 00420211201013  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณติศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 32 

30 00420212201013  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 

31 00420212201024  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 

32 00420213201013  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมศึกษา ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

5 

33 00420213201024  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมศึกษา ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

5 

34 00420214201014  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวยั - การศึกษาพิเศษ 
(แขนงการศึกษาพิเศษ) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

10 

35 00420215201014  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวยั - การศึกษาพิเศษ 
(แขนงการศึกษาปฐมวัย) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

15 

36 00420301201014  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศลิปะภาพพิมพ์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 20 

37 00420302201014  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาจติรกรรม ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 15 

38 00420303201014  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาประติมากรรม ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 20 

39 00420304201014  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวชิาศลิปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค ์
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

20 

40 00420305201014  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาการออกแบบ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 20 
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3.1.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ (ต่อ) 
ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จ านวนรับ 
41 00420307201014  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ภาคปกติ 

(หลักสูตร ไทย) 
20 

42 00420308201014  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสหศาสตรศ์ิลป์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 20 

43 00420310201014  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

25 

44 00420311201014  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศลิปะการแสดง ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 18 

45 00420401201013  คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 20 

46 00420401201024  คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 20 

47 00420403201011  คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวทิยาและมานษุยวิทยา ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

20 

48 00420403201022  คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวทิยาและมานษุยวิทยา ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

40 

49 00420407201011  คณะสังคมศาสตร์ สาขาอาเซียนศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 5 

50 00420407201022  คณะสังคมศาสตร์ สาขาอาเซียนศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 25 

51 00420501201013  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี,เคมีอุตสาหกรรม,ชีวเคมีและ 
ชีวเคมีนวัตกรรม ภาคปกติ (หลกัสูตร ไทย) 

158 

52 00420502201013  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา,จุลชีววทิยา,สตัววิทยา  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

111 

53 00420503201013  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟสิิกส์,วัสดุศาสตร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

88 

54 00420504201013  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 35 

55 00420505201013  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอัญมณวีิทยา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 27 

56 00420506201013  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์,สถิติ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

93 

57 00420507201013  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

70 

58 00420508201013  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการข้อมูล ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

39 

59 00420571201013  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาคปกติ 
(หลักสูตร นานาชาต)ิ 

23 

60 00420601201011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

75 
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3.1.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ (ต่อ) 
ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จ านวนรับ 
61 00420602201011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ  

(หลักสูตร ไทย) 
60 

62 00420603201011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

35 

63 00420604201011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

90 

64 00420605201011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

120 

65 00420606201011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

20 

66 00420608201011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

30 

67 00420610201011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และ
ปัญญาประดิษฐ์ ภาคปกติ (หลกัสูตร ไทย) 

25 

68 00420611201011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมบูรณาการ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

20 

69 00420680201011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาคปกติ 
(หลักสูตร นานาชาต)ิ 

10 

70 00420681201011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและ
เครือข่าย ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) 

25 

71 00420684201011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการ
จัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ (หลกัสูตร นานาชาติ) 

15 

72 00420690201011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ 
(หลักสูตร ไทย) 

25 

73 00420691201011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ 
(หลักสูตร ไทย) 

20 

74 00420692201011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 
(หลักสูตร ไทย) 

10 

75 00420693201011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ 
(หลักสูตร ไทย) 

25 

76 00420701201013  คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 50 
77 00420801201011  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคปกติ 

(หลักสูตร ไทย) 
50 

 



6 

3.1.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ (ต่อ) 
ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จ านวนรับ 
78 00420802201011  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา,โรคพืช,ปฐพี

ศาสตร,์ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร, เกษตรที่สูงและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

150 

79 00420803201011  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 65 

80 00420901201013  คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทนัตแพทยศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

30 

81 00421001201011  คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสชัศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 100 

82 00421101201011  คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

100 

83 00421102201011  คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบ าบัด ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

40 

84 00421103201011  คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

30 

85 00421104201011  คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบ าบัด ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

45 

86 00421201201013  คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

90 

87 00421280201013  คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร นานาชาต)ิ 

15 

88 00421301201011  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

55 

89 00421302201011  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

45 

90 00421303201011  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

45 

91 00421304201011  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

35 

92 00421305201011  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

35 

93 00421307201011  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

15 

94 00421401201013  คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสตัวแพทยศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

40 
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3.1.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ (ต่อ) 
ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จ านวนรับ 
95 00421402201013  คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาการพยาบาลสัตว์ ภาคปกติ 

(หลักสูตร ไทย) 
17 

96 00421501201013  คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

80 

97 00421501201024  คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

80 

98 00421502201013  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจบริการ ภาคปกติ 
(หลักสูตร สามภาษา) 

25 

99 00421502201024  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจบริการ ภาคปกต ิ
 (หลักสูตร สามภาษา) 

25 

100 00421590201013  คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ 
(หลักสูตร ไทย) 

70 

101 00421590201024  คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ 
(หลักสูตร ไทย) 

70 

102 00421601201013  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 125 

103 00421601201024  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 125 
104 00421602201013  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์  

โครงการควบสองปริญญา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
20 

105 00421602201024  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์  
โครงการควบสองปริญญา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

20 

106 00421671201013  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร นานาชาต)ิ 

40 

107 00421671201024  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร นานาชาต)ิ 

40 

108 00421701201011  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
หลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 

35 

109 00421702201011  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

10 

110 00421703201011  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ สาขาภูมิสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
หลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 

20 

111 00421771201011  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบเชิงบูรณาการ
สถาปัตยกรรมแนวใหม่ ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาต)ิ 

10 

112 00421801201013  คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

68 

113 00421801201024  คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

100 
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3.1.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ (ต่อ) 
ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จ านวนรับ 
114 00421802201013  คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน  

โครงการควบสองปริญญา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
20 

115 00421802201024  คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน  
โครงการควบสองปริญญา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

20 

116 00421803201013  คณะการสื่อสารมวลชน สาขาภาพยนตร์ดิจทิัล ภาคปกติ 
(หลักสูตร สองภาษา) 

17 

117 00421803201024  คณะการสื่อสารมวลชน สาขาภาพยนตร์ดิจทิัล ภาคปกติ 
(หลักสูตร สองภาษา) 

26 

118 00421901201013  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขาการเมืองและการปกครอง ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

15 

119 00421901201024  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขาการเมืองและการปกครอง ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

15 

120 00421902201013  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

16 

121 00421902201024  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

24 

122 00421903201013  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขาการระหว่างประเทศ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

21 

123 00421903201024  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขาการระหว่างประเทศ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

15 

124 00421903201034  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขาการระหว่างประเทศ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

2 

125 00421903201044  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขาการระหว่างประเทศ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

2 

126 00421903201054  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขาการระหว่างประเทศ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

6 

127 00421903201064  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขาการระหว่างประเทศ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

2 

128 00421903201074  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขาการระหว่างประเทศ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

12 
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3.1.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ (ต่อ) 
ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จ านวนรับ 
129 00421903201084  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  

สาขาการระหว่างประเทศ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
2 

130 00422001201013  คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 25 

131 00422001201024  คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 25 

132 00422091201013  คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) 40 

133 00422091201024  คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) 40 

134 00422102201013  วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาการจัดการสมัยใหม่และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคปกต ิ(หลักสูตร สองภาษา) 

20 

135 00422102201024  วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาการจัดการสมัยใหม่และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคปกต ิ(หลักสูตร สองภาษา) 

20 

136 00422104201013  วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาดิจิทัลเกม ภาคปกติ 
(หลักสูตร สองภาษา) 

10 

137 00422104201024  วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาดิจิทัลเกม ภาคปกติ 
(หลักสูตร สองภาษา) 

10 

138 00422106201013  วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนนิเมชนัและวชิวล
เอฟเฟกต์ ภาคปกติ (หลักสูตร สองภาษา) 

5 

139 00422106201024  วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนนิเมชนัและวชิวล
เอฟเฟกต์ ภาคปกติ (หลักสูตร สองภาษา) 

5 

140 00422171201013  วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) 

20 

141 00422401201013  วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจทิัล สาขานวัตกรรมดิจิทลั  
ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) 

20 

142 00422401201024  วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจทิัล สาขานวัตกรรมดิจิทลั  
ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) 

30 

รวม 142 รหัส 4,761 
รวมจ านวนการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือทั้งสิ้น  

142 รหัส จ านวนรับ 4,761 ที่นั่ง  
 

3.1.2 การรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ 
ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จ านวนรับ 

1 00420701202013  คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
CPIRD : community track 

74 

2 00420701202023  คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
CPIRD : inclusive track 

22 
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3.1.2 การรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ (ต่อ) 
ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จ านวนรับ 

3 00421102202011  คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบ าบัด ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาอมก๋อย 

1 

4 00421102202021  คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบ าบัด ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาแม่แจ่ม 

1 

5 00421103202011  คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาอมก๋อย 

1 

6 00421103202021  คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาแม่แจ่ม 

1 

7 00421104202011  คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบ าบัด ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาอมก๋อย 

1 

8 00421104202021  คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบ าบัด ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาแม่แจ่ม 

1 

รวม 8 รหัส 102 

รวมจ านวนการรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือทั้งสิ้น 8 รหัส จ านวนรับ 102 ที่นั่ง  

 
 3.1.3 การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา 

ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จ านวนรับ 
1 00420105203014  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบา้นและชุมชน ภาคปกติ  

(หลักสูตร ไทย) 
1 

2 00420114203014  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมพม่า ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

1 

3 00420201203014  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 

4 00420206203014  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศกึษา ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 1 

5 00420401203013  คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 

6 00420403203014  คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวทิยาและมานษุยวิทยา ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

1 

7 00421304203011  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

1 

8 00421307203011  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

1 

9 00421401203013  คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสตัวแพทยศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

1 

10 00421501203013  คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

1 
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3.1.3 การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา (ต่อ) 
ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จ านวนรับ 
11 00421501203024  คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคปกติ  

(หลักสูตร ไทย) 
1 

12 00421601203013  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 

13 00421601203024  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 

14 00421901203013  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขาการเมืองและการปกครอง ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

1 

15 00421901203024  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขาการเมืองและการปกครอง ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

1 

16 00421902203014  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

2 

17 00422001203013  คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 

18 00422001203024  คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 

รวม 18 รหัส 19 

รวมจ านวนการรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขาทั้งสิ้น 18 รหัส จ านวนรับ 19 ที่นั่ง  

 
3.1.4 การรับนักเรียนในโครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผูม้ีความสามารถด้านกีฬา 
ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จ านวนรับ 

1 00420101204014  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 

2 00420212204013  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 6 

3 00420212204024  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 6 

4 00420213204013  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมศึกษา ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

2 

5 00420213204024  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมศึกษา ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

3 

6 00420501204013  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี,เคมีอุตสาหกรรม,ชีวเคมีและชีวเคมี
นวัตกรรม ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

3 

7 00420502204013  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา,จุลชีววทิยา,สตัววิทยา ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

3 

8 00420503204013  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟสิิกส์,วัสดุศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 

9 00420504204013  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 

10 00420505204013  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอัญมณวีิทยา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
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3.1.4 การรับนักเรียนในโครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผูม้ีความสามารถด้านกีฬา (ต่อ) 
ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จ านวนรับ 
11 00420506204013  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์,สถิติ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 

12 00420507204013  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

1 

13 00420508204013  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการข้อมูล ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 

14 00420571204013  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาคปกติ  
(หลักสูตร นานาชาต)ิ 

1 

15 00420601204011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

2 

16 00420602204011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

2 

17 00420603204011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

2 

18 00420604204011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

2 

19 00420605204011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

2 

20 00420606204011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

2 

21 00420608204011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

2 

22 00420611204011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมบูรณาการ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

2 

23 00420802204011  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา,โรคพืช, 
ปฐพีศาสตร์, ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร, เกษตรที่สูงและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

4 

24 00421104204011  คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบ าบัด ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

2 

25 00421601204013  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 

26 00421601204024  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 

27 00421671204013  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร นานาชาต)ิ 

1 

28 00421671204024  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร นานาชาต)ิ 

1 

29 00421801204014  คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

2 
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3.1.4 การรับนักเรียนในโครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผูม้ีความสามารถด้านกีฬา (ต่อ) 
ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จ านวนรับ 
30 00422001204014  คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 

31 00422001204024  คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 

รวม 31 รหัส 63 
รวมจ านวนการรับนักเรียนในโครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรยีนผู้มีความสามารถด้านกีฬาทั้งสิ้น  

31 รหัส จ านวนรับ 63 ที่นั่ง  
 

 3.1.5 การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 
ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จ านวนรับ 

1 00421801205013  คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

2 

2 00421801205024  คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

2 

รวม 2 รหัส 4 

รวมจ านวนการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั้งสิ้น 2 รหัส จ านวนรับ 4 ที่นั่ง  

 
3.1.6 การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน 

ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จ านวนรับ 
1 00420105207014  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบา้นและชุมชน ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 4 
2 00420501207013  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี,เคมีอุตสาหกรรม,ชีวเคมีและชีวเคมี

นวัตกรรม ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
3 

3 00420502207013  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา,จุลชีววทิยา,สตัววิทยา ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

3 

4 00420503207013  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟสิิกส์,วัสดุศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 
5 00420504207013  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
6 00420505207013  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอัญมณวีิทยา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
7 00420506207013  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์,สถิติ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 
8 00420507207013  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ  

(หลักสูตร ไทย) 
1 

9 00420508207013  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการข้อมูล ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
10 00420571207013  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาคปกติ  

(หลักสูตร นานาชาต)ิ 
1 

11 00421201207013  คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

10 

12 00422001207010  คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
รวม 12 รหัส 30 

รวมจ านวนการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียนทั้งสิ้น 12 รหัส จ านวนรับ 30 ที่นั่ง  
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 3.1.7 การรับนักเรียนพิการ 
ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จ านวนรับ 

1 00420101208014  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 

2 00420106208014  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 

3 00420204208014  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 

4 00420403208014  คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวทิยาและมานษุยวิทยา ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

2 

5 00420608208011  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

2 

6 00420801208011  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

1 

7 00420802208011  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา,โรคพืช, 
ปฐพีศาสตร์, ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร, เกษตรที่สูงและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

1 

8 00421501208013  คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

1 

9 00421501208024  คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

1 

10 00421801208013  คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

1 

11 00421801208024  คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

1 

12 00422001208010  คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 

รวม 12 รหัส 14 

รวมจ านวนการรับนักเรียนพิการทั้งสิ้น 12 รหัส จ านวนรับ 14 ที่นั่ง  

 
3.1.8 โครงการพิเศษอื่นๆ 
ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จ านวนรับ 

1 00420801210011  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร 

10 

2 00420801210021  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

10 

3 00420801210031  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการทายาทนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ 

5 
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3.1.8 โครงการพิเศษอื่นๆ (ตอ่) 
ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จ านวนรับ 

4 00420802210011  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา,โรคพืช, 
ปฐพีศาสตร์, ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร, เกษตรที่สูงและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการอุดมศึกษา
เพื่อทายาทเกษตรกร 

20 

5 00420802210021  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา,โรคพืช, 
ปฐพีศาสตร์, ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร, เกษตรที่สูงและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียน
จากสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ

35 

6 00420802210031  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา,โรคพืช, 
ปฐพีศาสตร์, ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร, เกษตรที่สูงและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการทายาท
นักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร ์

10 

7 00420802210041  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา,โรคพืช, 
ปฐพีศาสตร์, ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร, เกษตรที่สูงและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)  
โครงการ Smart English Smart Agriculture 

10 

8 00420803210011  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร 

2 

9 00420803210021  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

1 

10 00420803210031  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
โครงการทายาทนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ 

2 

11 00420803210041  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
โครงการรับนักเรียนจากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย  
ในพระราชปูถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

3 

12 00420803210051  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
โครงการผู้พิทักษ์อ่าวรูปตัว ก 

2 

13 00421301210011  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โควตานอกเขต 17 จังหวัด
ภาคเหนือ 

25 

14 00421302210011  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม
เกษตร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โควตานอกเขต 17 จังหวัด
ภาคเหนือ 

15 

15 00421303210011  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โควตานอกเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ 

15 
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3.1.8 โครงการพิเศษอื่นๆ (ตอ่) 
ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จ านวนรับ 
16 00421304210011  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  

ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โควตานอกเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ 
15 

17 00421305210011  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โควตานอกเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ 

15 

18 00421307210011  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภณัฑ์
อาหารทะเล ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โควตานอกเขต 17 จังหวัด
ภาคเหนือ 

15 

19 00421401210013  คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสตัวแพทยศาสตร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ 

8 

20 00421401210023  คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสตัวแพทยศาสตร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพการ
สัตวแพทย ์

8 

21 00421501210013  คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โควตานอกเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ 

40 

22 00421501210024  คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โควตานอกเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ 

40 

23 00421502210013  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจบริการ ภาคปกติ   
(หลักสูตร สามภาษา) โควตานอกเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ 

10 

24 00421502210024  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจบริการ ภาคปกต ิ
(หลักสูตร สามภาษา) โควตานอกเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ 

10 

25 00421571210013  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี ภาคปกติ (หลักสตูร นานาชาติ) 
รับนักเรียนด้วยผลสอบภาษาอังกฤษ 

30 

26 00421590210013  คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ  
(หลักสูตร ไทย) โควตานอกเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ 

20 

27 00421590210024  คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ  
(หลักสูตร ไทย) โควตานอกเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ 

20 

28 00421801210013  คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการสื่อสารกระจายโอกาส 

1 

29 00421801210024  คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการสื่อสารกระจายโอกาส 

1 

30 00422001210013  คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)  
โครงการรับนักเรียนผู้สนใจด้านนิติศาสตรน์อกเขตพัฒนาภาคเหนือ 
17 จังหวัด 

20 

31 00422001210024  คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)  
โครงการรับนักเรียนผู้สนใจด้านนิติศาสตรน์อกเขตพัฒนาภาคเหนือ 
17 จังหวัด 

20 
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 3.1.8 โครงการพิเศษอื่นๆ (ต่อ) 
ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จ านวนรับ 
32 00422091210013  คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย)  

โครงการรับนักเรียนผู้สนใจด้านนิติศาสตรน์อกเขตพัฒนาภาคเหนือ 
17 จังหวัด 

25 

33 00422091210024  คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย)  
โครงการรับนักเรียนผู้สนใจด้านนิติศาสตรน์อกเขตพัฒนาภาคเหนือ 
17 จังหวัด 

25 

รวม 33 รหัส 488 

รวมจ านวนโครงการพิเศษอื่น ๆทั้งสิ้น 33 รหัส จ านวนรับ 488 ที่นั่ง  

 
3.2 ประเภทโครงการที่ด าเนินการโดยคณะ  

 3.2.1 การรับนักเรียนที่ด าเนนิการโดยคณะ 
ล าดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จ านวนรับ 

1 00420301209010  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศลิปะภาพพิมพ์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
โครงการ "ต้นกล้าศลิปนิ (ศิลปะภาพพิมพ์)" 

10 

2 00420303209010  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาประติมากรรม ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะในรปูแบบ 3 มิต ิ

10 

3 00420304209010  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวชิาศลิปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนช้างเผือกทางศิลปวัฒนธรรม 

15 

4 00420308209010  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสหศาสตรศ์ิลป์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
โครงการ Special Admission Program : Multidisciplinary Arts 

10 

5 00420310209010  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน
การถ่ายภาพ 

10 

6 00421201209010  คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการผู้ชว่ยพยาบาลเข้าศึกษาในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

3 

รวม 6 รหัส 58 
รวมจ านวนการรับนักเรียนที่ด าเนินการโดยคณะทั้งสิ้น 6 รหสั จ านวนรับ 58 ที่นั่ง  
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4.  การด าเนินการโดยผู้สมัคร ประเภทโครงการที่ด าเนินการโดยส านักทะเบียนและประมวลผล  
เป็นการรับสมัครผา่นช่องทางของส านักทะเบียนและประมวลผล 

4.1 ขั้นตอนการสมัคร 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษารายละเอียด ผู้สมัครต้องศึกษาข้อมูลประกาศการรับสมัครให้เข้าใจก่อนการสมัคร  
โดยศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดจาก 3 แหล่งข้อมูลคือ 
1. การสมัครในประกาศรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply  
2. เกณฑ์การสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร เอกสารประกอบการสมัครของแต่ละคณะ สาขาวิชา ทางเว็บไซต์  

         https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php  
     3. เอกสารแนบท้ายประกาศฯ เพิ่มเติม ดังนี้ 

- ประเภทโครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ สามารถ 
ศึกษารายละเอียดจากเอกสารแนบท้ายประกาศฯ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2566 TCAS รอบที่  2 โควตา Quota  
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ  

- ประเภทโครงการการรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา สามารถศึกษารายละเอียดจากเอกสารแนบ 
ท้ายประกาศฯ เร่ืองการรับนักเรียนชาวไทยภูเขาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 และตามประกาศของจังหวัด โดยสามารถเข้าดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอที่ผู้สมัครมีภูมิล าเนา 

- ประเภทโครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน สามารถศึกษารายละเอียดจากเอกสาร 
แนบท้ายประกาศฯ เรื่ อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
ระดับปริญญาตรี  ปี การศึ กษา 2566  (TCAS รอบที่  1 แฟ้ มสะสมผลงาน Portfolio และ  
TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota ) การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน 

- ประเภทโครงการการรับนักเรียนในโครงการพิเศษ (การรับนักเรียนในโครงการเปิดโอกาสให้นักเรียนผู้มี 
ความสามารถด้านกีฬา) สามารถศึกษารายละเอียดจากเอกสารแนบท้ายประกาศฯ เรื่องการรับนักเรียน
จากโครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา ปีการศึกษา 2566 

ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียนยืนยันตัวตน  
ส าหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. ให้ผู้สมัครด าเนินการลงทะเบียนใช้

งานในระบบ TCAS ของ ทปอ. เพื่อยืนยันตัวตน ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ของ ทปอ.  
ก่อนเข้าระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน  
ส าหรับผู้ที่ไม่เคยสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อลงทะเบียนยืนยัน

ตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ. แล้ว ให้ผู้สมัครสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply (สร้างเพียง 1 บัญชีเท่านั้น) โดยใช้ Username 
เดียวกันกับที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ.   

ในขั้นตอนนี้ให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลก่อนการกดบันทึก ทั้งนี้รหัสผ่านส าหรับ  
การล็อกอินเข้าสู่ระบบเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สมัครควรเก็บให้ปลอดภัย เพื่อให้การเข้าสู่ระบบรับสมัครของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกครั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

อนึ่ง หากพบว่าผู้สมัครมีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือผู้สมัครมีคุณสมบัติที่ไม่สอดคล้องกับประกาศการ 
รับสมัครฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตัดสิทธิ์ในการสมัครและเข้าศึกษาทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้  
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร และค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี 
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ขั้นตอนที่ 4 การสมัครในระบบรับสมัคร 
หลังการยืนยันตัวตนฯ และสร้างบัญชีผู้ใช้งานฯ แล้ว ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply 
และคลิกที่เมนู “คลิกที่นี่เพื่อสมัคร TCAS” ท าตามขั้นตอนที่แนะน าในเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 14-23 กุมภาพันธ์ 
2566  

    เปิดระบบรับสมัคร วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 น. 
    ปิดระบบรับสมัคร  วันที่  23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:59 น. 

หมายเหตุ : ผู้สมัครประเภทโครงการการรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขาให้ด าเนินการตามประกาศ    
เอกสารแนบท้ายฯ และตามประกาศของจังหวัด  

 ขั้นตอนการสมัครในระบบรับสมัครประกอบด้วย 
1. การเลือกรหัส-คณะ-สาขาวิชา ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครตามรายละเอียดดังนี้ 

ประเภทโครงการ อันดับการเลือก เงื่อนไขการสมัคร 
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ
จากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนา
ภาคเหนือ(รหัส-คณะ-สาขาวิชาที่
เปิดรับข้อ 3.1.1) 

2 รหัส-คณะ-สาขาวชิา 
(เลือกได้ 2 อันดับการเลือก) 

การเลือกต้องเป็นรหัสที่คัดเลือกด้วย
กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ
กลุ่ มศิลปศาสตร์  กลุ่ มใดกลุ่ มหนึ่ ง
เท่านั้น เลือกคละกลุ่มไม่ได้ 

การรับนักเรียนในโครงการร่วมกับ
โควตาภาคเหนือ  ( ร หัส -คณะ-
สาขาวิชาที่เปิดรับข้อ 3.1.2) 

1 รหัส-คณะ-สาขาวชิา 
(เลือกได้ 1 อันดับการเลือก) 

ผู้สมัครจะต้องสมัครประเภทโครงการ
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจาก
โรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ
จึ ง จ ะ ส มั ค ร ป ร ะ เ ภ ท โ ค ร ง ก า ร 
การรับนักเรียนในโครงการร่วมกับ
โ ค ว ต า ภ า ค เ ห นื อ เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ 
อีก 1 รหัส-คณะ-สาขาวิชาการเลือก 
ทั้ ง นี้ ห ากประสงค์ สมั ค ร ประ เภท
โครงการนี้แล้ว จะไม่สามารถสมัคร 
ประเภทโครงการการรับนักเรียนใน
โครงการพิเศษ  

การรับนักเรียนในโครงการชาวไทย
ภูเขา (รหัส-คณะ-สาขาวิชาที่เปดิรบั
ข้อ 3.1.3)  

1 รหัส-คณะ-สาขาวชิา 
(เลือกได้ 1 อันดับการเลือก) 

ต้องมีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ และคุณสมบัติตามที่คณะ 
สาขาวิชาก าหนด 

การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ 
(รหัส-คณะ-สาขาวิชาที่เปิดรับขอ้ 
3.1.4-3.1.8) 

1 รหัส-คณะ-สาขาวชิา 
(เลือกได้ 1 อันดับการเลือก) 

หากผู้ สมั คร  เลื อกสมัครประ เภท
โครงการนี้แล้วจะไม่สามารถสมัคร
ประเภทโครงการการรับนักเรียนใน
โครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ 

2. ยืนยันการเลือกรหัส-คณะ-สาขาวิชา ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการยืนยันการ
เลือกในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากกดยืนยันการเลือกแล้วประสงค์แก้ไขข้อมูลการเลือก
ให้ด าเนินการตามข้อ 4.2 
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3. การช าระเงินค่าสมัคร  
อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครแต่ละประเภทโครงการ 
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ  250 บาท : การสมัคร 
การรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ    200 บาท : การสมัคร 
การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา    ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ      200 บาท : การสมัคร 

การช าระเงินค่าสมัคร โดยการช าระเงินแบ่งตามประเภทโครงการดังนี้ 
ประเภทโครงการ วัน-เวลาช าระเงิน การช าระเงินโดยผูส้มัคร 

การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ 
และการรับนักเรียนโครงการ
ร่วมกับโควตาภาคเหนือ 

วันที่ 14-24 กุมภาพันธ์ 2566 ช าระเงิน ณ หน่วยรับสมัครของ
โรงเรียนที่ผู้สมัครสงักัดเท่านัน้ 

การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ วันที่ 14-24 กุมภาพันธ์ 2566 ช าระเงินได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 
1) ช าระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ 
ธ น าค า ร ไทยพาณิ ชย์  จ า กั ด 
(มหาชน) ทุกสาขา ตามเวลาท า
การของธนาคาร 
2 )  ช า ร ะ เ งิ น ผ่ า น ร ะ บ บ  
QR Payment โดยสแกนผ่านทาง 
Mobile Banking ของทุกธนาคาร  
       ทั้งนี้ การช าระเงินผ่าน
ระบบ QR Payment ให้ช าระเงิน
ไม่เกินเวลา 23.00 น. ของวันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น 

 
หมายเหตุ :   
- การน าส่งเงินค่าสมัครโดยโรงเรียน ส าหรับประเภทโครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ  

และประเภทโครงการการรับนักเรียนโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ  เมื่อผู้สมัครช าระเงิน 
ค่าสมัคร ณ หน่วยรับสมัครของโรงเรียนแล้ว ทางหน่วยรับสมัครของโรงเรียน จะเป็นผู้น าส่งเงิน 
ค่ า ส มั ค ร ม า ยั ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ หม่  โ ด ย หน่ ว ย รั บ สมั ค ร ข อ ง โ ร ง เ รี ย น น า ส่ ง เ งิ น ไ ด้   
ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566 น าส่งเงินได้ 2 ช่องทางได้แก ่ช่องทางที่ 1 ช าระเงินสด
ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา ตามเวลาท าการของธนาคาร/ช่องทางที่ 2 
ช าระเงินผ่านระบบ QR Payment โดยสแกนผ่านทาง Mobile Banking ของทุกธนาคาร ทั้งนี้ ให้ช าระ
เงินภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 2 มีนาคม 2566 เท่านั้น  อนึ่ง สามารถตรวจสอบรายละเอียด
เพิ่ ม เติม ได้จาก เอกสารแนบท้ายประกาศฯ เรื่ องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota การรับ
นักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ 

- การตรวจสอบสถานะการช าระเงิน ผู้สมัครประเภทโครงการการรับนักเรียนในโครงการพิเศษ สามารถ
ตรวจสอบสถานะการช าระเงินได้ที่เว็บไซต์การรับสมัครฯ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป 
ในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้ Username และ Password ของผู้สมัคร  
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4. การน าส่งเอกสารการสมัคร  
วัน-เวลา และเอกสารที่ต้องน าส่งและรูปแบบการน าส่ง 
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ และโครงการการรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ 

วัน-เวลา เอกสารที่ต้องน าส่ง รูปแบบ 
วันที่ 14-24 กุมภาพันธ์ 2566 
(ตามเวลาที่หน่วยรับสมัคร
ก าหนด) 

การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ: 
ใบสมัครที่ระบบใส่รูปถ่ายดิจิทลั 
ที่ถ่ายปัจจบุันของผูส้มัคร  
พร้อมลงลายมือชื่อผูส้มัคร  
(ให้อัปโหลดรูปถ่ายลงในระบบรบัสมัคร
ก่อนการดาวน์โหลดหรือพิมพ์ใบสมัคร) 
 
การรับนักเรียนในโครงการร่วมกับ
โควตาภาคเหนือ: 
1. ใบสมัครที่ระบบใส่รูปถ่ายดจิิทัลที่
ถ่ายปัจจบุันของผู้สมัคร  
พร้อมลงลายมือชื่อผูส้มัคร  
(ให้อัปโหลดรูปถ่ายลงในระบบรบัสมัคร
ก่อนการดาวน์โหลดหรือพิมพ์ใบสมัคร) 
2. เอกสารประกอบการสมัครอื่น ตามที่
แต่ละคณะ สาขาวชิาระบุ (ถ้าม)ี โดย
สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่
แหล่งข้อมูล 
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugrada
pply/findfaculty.php 

น าส่ง ณ หน่วยรับสมัครของ
โรงเรียนที่นักเรียนสั งกัด 
และให้หน่วยรับสมัครฯ เป็น
ผู้น าส่งเอกสารการสมัคร 
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 
การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา 

วัน-เวลา เอกสารที่ต้องน าส่ง รูปแบบ 
วันที่ 14-24 กุมภาพันธ์ 2566 
(ตามเวลาที่ว่าการอ าเภอก าหนด) 

1. ใบสมัครที่ระบบใส่รูปถ่ายดจิิทัล 
ที่ถ่ายปัจจบุันของผูส้มัคร  
พร้อมลงลายมือชื่อผูส้มัคร  
(ให้อัปโหลดรูปถ่ายลงในระบบรบัสมัคร
ก่อนการดาวน์โหลดหรือพิมพ์ใบสมัคร) 
2. เอกสารประกอบการสมัครอื่น 
ตามที่ประกาศของจังหวัดก าหนด 

น าสง่ ณ ที่วา่การอ าเภอที่มี
ภูมิล าเนาอยูป่ัจจุบนั 
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เอกสารที่ต้องน าส่งและรูปแบบการน าส่ง (ต่อ) 
การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ 

วัน-เวลา เอกสารที่ต้องน าส่ง รูปแบบ 
เปิดระบบส่งเอกสาร  
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566  
เวลา 09.00 น.  
 
ปิดระบบส่งเอกสาร  
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  
เวลา 23.59 น. 

1. ใบสมัครที่ระบบใส่รูปถ่ายดจิิทัลที่ถ่าย
ปัจจุบนัของผู้สมัคร พร้อมลงลายมือชื่อ
ผู้สมัคร (ให้อัปโหลดรูปถ่ายลงในระบบรับ
สมัครก่อนการพิมพ์ใบสมัคร) 
2. หลักฐานการช าระเงิน (แนบไฟล์
หลักฐานทีไ่ด้น าจ่ายคา่สมัครกับธนาคาร
เรียบร้อยแล้วเท่านั้น)   
-  ก รณี ช า ร ะ เ งิ น สดผ่ า น เ ค าน์ เ ตอร์   
ให้ใช้หลักฐานการช าระเงินที่ ธนาคาร
ประทับตรารับช าระเงินแล้ว  
- กรณีช าระเงินผา่นระบบ QR Payment 
โดยสแกนผา่นทาง Mobile Banking  
ของทุกธนาคาร ให้พิมพ์จากภาพที่ปรากฏ
บน Mobile Banking ของธนาคาร  
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนด้าน
หน้าที่มีรูปของผู้สมัคร พร้อมลงลายมือ 
ชื่อ-ชื่อสกุลรับรองส าเนาถูกต้อง 
4. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาให้ส่งใบแสดงผลการ
เรียน 5 ภาคการศึกษา กรณีที่ผูส้มัคร
ส าเร็จการศึกษาให้ส่งใบแสดงผลการเรียน
ที่ระบุวันที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว (กรณีมี 2 
หน้าให้สแกนทั้งดา้นหนา้และดา้นหลังรวม
เป็นไฟล์เดียว) 
5. เอกสารประกอบการสมัครอื่น ตามที่
แต่ละคณะ สาขาวชิาระบุ (ถ้าม)ี 

น า ส่ ง ใ น รู ป แ บ บ ไ ฟ ล์ ผ่ า น
ช่ อ ง ท า ง อ อ น ไ ล น์  โ ด ย มี
รายละเอียดดังนี้ 
 
เอกสารที่ต้องน าส่งข้อ 1-4 ให้
อัปโหลดเอกสารลงในระบบรับ
สมั คร  ในรูปแบบไฟล์  .pdf 
ขนาดไฟล์ละไม่เกิน 2,048 KB  
(2 MB)  
 
 
เอกสารที่ต้องน าส่งข้อ 5 ให้
อัปโหลดเอกสารลงในระบบรับ
สมัครในรูปแบบไฟล์ .pdf ขนาด
ไฟล์ละไม่เกิน 2,048 KB (2 MB) 
ทั้งนี้ กรณีไฟล์มีขนาดเกินกว่าที่
ก าหนดสามารถลดขนาดไฟล์/
ฝากไฟล์ไว้ที่ผู้ให้บริการฝากไฟล์  
เช่น google drive แล้วน าลิงค์
มาใส่ในระบบได้ 

หมายเหตุ:  
- แฟ้มสะสมผลงาน (ถา้ก าหนด) ความยาวไม่เกิน 10 หน้า A4 ไม่รวมปก หรือตามที่แต่ละคณะ สาขาวิชาระบุ  
- ให้ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครอ่ืน ได้จากแหล่งข้อมลู
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php 

อนึ่ ง  ในกา รรั บนั ก เ รี ยน ใน โครงการพิ เ ศษ  บา ง ร หัส -คณะ -สาขาวิ ช าอาจก าหนด ใ ห้มี 
การน าส่ ง เอกสารการสมัครผ่ านช่องทางไปรษณีย์ หรือบริษัทขนส่ง เอกชนเพิ่ม เติมจากการน าส่ง 
เอกสารการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของการน าส่ง เอกสารทางเว็บไซต์  
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php เพิ่มเติม  
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 ส าหรับผู้สมัครที่ต้องน าส่งเอกสารการสมัครผ่านช่องทางไปรษณีย์เพิ่มเติม ให้ผู้สมัครตรวจสอบเอกสารที่
ต้องน าส่งให้ครบถ้วน (1 คนต่อ 1 ซอง และส่งได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น) และใช้ใบจ่าหน้าซองเอกสารที่อยู่  
การน าส่งที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น โดยใบจ่าหน้าซองจะปรากฏข้อมูล
บาร์โค้ด/เลขที่ใบสมัคร/รหัส/คณะ/สาขาวิชา ทั้งนี้  ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะยึดวันที่ประทับตราเป็นส าคัญ 
อนึ่ง ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการรับเอกสารการสมัครในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดย
ใช้ Username และ Password ของผู้สมัคร ภายหลังจากได้น าส่งเอกสารแล้ว 5-7 วันท าการ 

หมายเหตุ : 
- การน าส่งเอกสารช่องทางออนไลน์ต้องสแกนเอกสารด้วยเครื่องสแกนเนอร์หรืออุปกรณ์ที่รองรับการ

สแกนเอกสาร ไม่รับเอกสารที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปหรือโทรศัพท์มือถือที่ เป็นไฟล์ JPG หรือ GIF  
หรือไฟล์นามสกุลรูปภาพ (ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมที่รองรับการสแกนเอกสาร เช่น 
CamScanner-Phone PDF Creator, OFFICE LENS:  ALL- IN-ONE SOLUTION หรือ Simple Scan 
ซึ่งโปรแกรมข้างต้นเป็นเพียงโปรแกรมตัวอย่างที่ผู้สมัครสามารถเลือกใช้ ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกใช้
โปรแกรมอ่ืน หรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถสแกนเอกสารได้)  

- การน าส่งเอกสารช่องทางไปรษณีย์ สามารถน าส่งได้ทางไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทรับส่งเอกสาร-พัสดุ
เท่านั้น และเพื่อความรวดเร็วในการน าส่งเอกสารควรเลือกน าส่งเอกสารประเภท EMS 
 

5. การกดยืนยันการส่งเอกสาร (ด าเนินการเฉพาะผู้ที่สมัครประเภทโครงการการรับนักเรียนในโครงการพิเศษ) 
ก่อนการกดยืนยันการส่งเอกสารช่องทางออนไลน์ ให้ตรวจสอบเอกสารที่ต้องส่งให้ถูกต้องและครบถ้วน 

หากกดยืนยันการส่งเอกสารแล้วหรือระบบรับสมัครปิดไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมไม่ว่า
กรณีใด โปรดตรวจสอบเอกสารที่ต้องส่งให้ครบถ้วน 

 
 
 
 
 

 
 

4.2 การเปลี่ยนแปลง ยกเลิก รหัส-คณะ-สาขาวิชา   
หากผู้สมัครประสงค์แก้ไขอันดับการเลือก หรือแก้ไขรหัส-คณะ-สาขาวิชา สามารถด าเนินการภายหลังทราบ

ผลการสอบของ ทปอ. ในวันที่ 18 เมษายน 2566  
เปิดระบบ  เวลา  09:00 น.    ปิดระบบ  เวลา 23:59 น. 

 ในการแก้ไขจะสามารถท าได้ภายใต้กลุ่มวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกที่ผู้สมัครเคยเลือกไว้เท่านั้น โดยมีรายละเอียดการ 
เปลี่ยนแปลง ยกเลิก รหัส-คณะ-สาขาวิชาดังนี้ 

ประเภทโครงการ รายละเอียด 
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ แก้ไขเพื่อยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเลือก  
การรับนักเรียนโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ  

แก้ไขเพื่อยกเลิกการสมัครเท่านั้น การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา 
การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ 

หมายเหตุ : ในการยกเลิกดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด  

การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือผูส้มัครได้สมัครผ่านระบบรับสมคัรของมหาวิทยาลัย และช าระเงินค่าสมัคร  
พร้อมทั้งน าส่งเอกสารการสมัครมายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเท่านั้น 

หากพบว่าไม่ไดด้ าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตดัสิทธิใ์นการสมัครทันที 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร  
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5.   การด าเนินการโดยผู้สมัคร ประเภทโครงการที่ด าเนินการโดยคณะ เป็นการรับสมัครผ่านช่องทางของคณะ 
5.1 การศึกษารายละเอียด การศึกษารายละเอียดให้เป็นไปตามที่แต่ละคณะ สาขาวิชาก าหนด โดยให้ผู้สมัคร 
ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการสมัครในประกาศรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์ของคณะโดยตรง  
5.2 การลงทะเบียนยืนยันตัวตน ส าหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. ให้ผู้สมัคร
ด าเนินการลงทะเบียนใช้งานในระบบ TCAS ของ ทปอ. เพื่อยืนยันตัวตน ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com  
ของ ทปอ. ก่อนด าเนินการสมัครผ่านช่องทางของคณะ 
5.3 การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ส าหรับผู้ที่ไม่เคยสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เมื่อลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ. แล้ว ให้ผู้สมัครสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ผ่านระบบรับสมัครของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply (สร้างเพียง 1 บัญชีเท่านั้น)  
โดยใช้ Username เดียวกันกับที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ. ก่อนด าเนินการสมัครผ่านช่องทาง
ของคณะ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะได้รับรหัสการสร้างบัญชีผู้ใช้งานจากระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ใน 
การประกอบการสมัครประเภทโครงการที่ด าเนินการโดยคณะ  

ในขั้นตอนนี้ให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลก่อนการกดบันทึก ทั้งนี้รหัสผ่านส าหรับ  
การล็อกอินเข้าสู่ระบบเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สมัครควรเก็บให้ปลอดภัย เพื่อให้การเข้าสู่ระบบรับสมัครของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกครั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

อนึ่ง หากพบว่ามีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือมีคุณสมบัติที่ไม่สอดคล้องกับประกาศการรับสมัครฯ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตัดสิทธิ์ในการสมัครและเข้าศึกษาทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ใน  
การคืนค่าสมัคร และค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี 

5.4 การสมัคร หลังการด าเนินการยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. และสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบ 
รับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด าเนินการต่อผ่าน 
ช่องทางการรับสมัครที่แต่ละคณะ สาขาวิชาก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครฯ 

 
 
 

 

6. การคัดเลือก    
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่จะคัดเลือกและประมวลผลตามเงื่อนไขเพือ่การจัดสรรที่นั่งตามล าดบัดังนี้   

6.1 การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา 
6.2 การรับนักเรียนที่ด าเนนิการโดยคณะ 
6.3 การรับนักเรียนจากโครงการพิเศษและการรับนักเรียนจากโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ 
6.4 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ   

ทั้งนี้ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่จะประมวลผลตามเกณฑ์การคัดเลือก ที่แต่ละสาขาวิชาก าหนด และคณะกรรมการ 
 เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก  

ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการทุกข้ันตอนถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
7.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก/จ านวนโควตาที่จัดสรรให้ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก รายบุคคลในระบบรับสมัครของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฉพาะประเภทโครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ และประเภทโครงการการรับนักเรียน 
ในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ และจะประกาศจ านวนโควตาที่จัดสรรให้แต่ละจังหวัดของประเภทโครงการการรับ
นักเรียนโควตาภาคเหนือ ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply ในวันที่ 3 เมษายน 2566 

 

*โปรดลงทะเบียนยืนยันตัวตนที่ ทปอ. และสร้างบญัชีผูใ้ช้งานก่อนการสมัคร 
ประเภทโครงการทีด่ าเนินการโดยคณะ* 
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8. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่จะประกาศรายชื่อผูผ้่านการคัดเลือกเป็นรายบุคคลในระบบรับสมัครของ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

9. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS
ผู้ที่มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประกาศไปแล้วนั้น ให้ตรวจสอบประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 โควตา Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2566
ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ของ ทปอ. และให้ด าเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในระบบ TCAS ของ ทปอ. ตั้งแต่ วันที่  4-5 พฤษภาคม 2566 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
ของ ทปอ.

หากไม่ด าเนินการใด ๆ จะถือว่าผู้นั้นไม่ยืนยันการเข้าศึกษาจากการสอบคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการยืนยันสิทธิ์โดยละเอียดบนแหล่งข้อมูล
เว็บไซต์ https://www.mytcas.com ของ ทปอ.)

อนึ่ ง  ส าหรับผู้ ยื นยั นสิ ทธิ์ เ ข้ าศึ กษา ในรอบที่  1  และรอบที่  2 ในระบบ TCAS ของ  ทปอ .  แล้ ว
แต่ประสงค์สละสิทธิ์ เข้าศึกษา สามารถด าเนินการสละสิทธิ์ เข้าศึกษา ช่วงที่  2 ในระบบ TCAS ของ ทปอ.
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2566

10. การประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นรายบุคคล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 

ในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply 

11. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ากรอกทะเบียนประวัติ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566

และพิมพ์ เอกสาร มชท01 ให้ผู้ปกครองลงนาม ตั้ งแต่ วันที่  5 -9 มิถุนายน 2566  และรายงานตัว
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตั้งแต่วันที่ 6-9 มิถุนายน 2566 ทางเว็บไซต์
https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ไม่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายใน 10 วันท าการ นับจากวันที่ก าหนดให้รายงาน
ตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันสุดท้าย จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ทั้ งนี้ ส ามารถติ ดตามประกาศ เกี่ ย วกับ กา รรายงานตั วขึ้ นทะ เบี ยน เป็นนั กศึ กษา  ทาง เว็ บ ไซต์
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply  ช่วงเดือนพฤษภาคม 2566

ประกาศ   ณ  วันที่    

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พชิัยยา) 
     รองอธิการบดี 

   ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ทศพร พิชัยยา

๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

สําเนาถูกตอ้ง

นายกิตศัิกดิ� อัศววฒิุไกร
นักจัดการงานทั�วไป



เอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 

TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota 
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ 

--------------------------- 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสรรโควตาให้แก่นักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.6) ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดีในเขตพัฒนาภาคเหนือ ให้ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน

2. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่จังหวัดและอ าเภอ ในเขตพัฒนาภาคเหนืออย่างทั่วถึง  ส าหรับ
ปีการศึกษา 2566 นี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดสรรโควตาให้แก่นักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเป็น
จ านวนไม่น้อยกว่า 50% ของจ านวนรับตามแผน

ดั งนั้ น  มหาวิทยาลั ย เชี ย ง ใหม่  จึ งประกาศรับสมั ครคั ด เลื อกนั ก เรี ยนที่ ก า ลั ง เ รี ยนชั้ น  ม . 6 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ  17 จังหวัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับโควตาที่จัดสรรให้เข้าศึกษา ปีการศึกษา  2566 
โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ 

1. จังหวัดทีไ่ด้รับโควตา
จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ล าปาง แพร่ เชียงราย น่าน ล าพูน พะเยา

แม่ฮ่องสอน พิษณโุลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ก าแพงเพชร สุโขทยั พิจิตร และอุทัยธานี 

2. จ านวนที่นั่งที่จัดสรรให้
1. ในปีการศึกษา 2566 นี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดสรรจ านวนที่นั่งให้นักเรียนแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนา

ภาคเหนือทั้ ง  17 จั งหวั ด  รวม เป็นจ านวนที่ นั่ ง โควตาภาคเหนือ  4,761 ที่ นั่ ง  จ า แนกเป็น
การคัดเลือกกลุ่ มวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์  3,196 ที่นั่ ง  และกลุ่มศิลปศาสตร์  1,565 ที่นั่ ง
ตามสัดส่วนจ านวนที่นั่งรวมของสาขาวิชาที่คัดเลือกด้วยวิชาสอบในแต่ละกลุ่ม

2. รูปแบบการให้โควตาภาคเหนือในแต่ละกลุ่มวชิาสอบ มีดังนี้
2.2.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์: จ านวนทีน่ั่งโควตาทัง้หมด 3,196 ที่นั่ง

ถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 50% ได้แก ่
- ส่วนที่ 1: จ านวนที่นั่ง 1,598 ที่นั่ง จัดสรรให้แต่ละจังหวัดตามสัดส่วนของผู้สมัครกลุ่ม

วิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ของจั งหวัด โดยในแต่ละจั งหวัด จะจัดสรรให้ 
กับผู้สมัครในอ าเภอรอบนอก และผู้สมัครทั้งจังหวัดในสัดส่วนจริงจากผู้สมัครสมบูรณ์
ของอ าเภอรอบนอกและทั้ งจังหวัด โดยจะประกาศสัดส่วนจ านวนโควตา 
อ าเภอรอบนอก:ทั้งจังหวัดที่จัดสรรให้ทราบในวันที่ 3 เมษายน 2566 

- ส่วนที่ 2: จ านวนที่นั่ง 1,598 ที่นั่ง จัดสรรให้ผู้สมัครที่มิได้รับการคัดเลือกจากส่วนที่ 1
รวมกันทั้ง 17 จังหวัด 
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2.2.2 กลุ่มศิลปศาสตร์: จ ำนวนที่นั่งโควตำทั้งหมด 1,565 ที่นั่ง ถูกแบ่งเป็น 2 สว่น สว่นละ 
50% ได้แก ่
- ส่วนที่ 1:  จ ำนวนที่นั่ง 783 ที่นั่ง จัดสรรให้แต่ละจังหวัดตำมสัดส่วนของผู้สมัคร

กลุ่มศิลปศำสตร์ของจังหวัด โดยในแต่ละจังหวัด จะจัดสรรให้กับผู้สมัครใน 
อ ำเภอรอบนอก และ ผู้สมัครทั้งจังหวัดในสัดส่วนจริงจำกผู้สมัครสมบูรณ์ของอ ำเภอ
ร อ บ น อ ก แ ล ะ ทั้ ง จั ง ห วั ด  โ ด ย จ ะ ป ร ะ ก า ศ สั ด ส่ ว น จ า น ว น โ ค ว ต า 
อ าเภอรอบนอก:ทั้งจังหวัดที่จัดสรรให้ทราบในวันที่ 3 เมษายน 2566 

- ส่วนที่ 2:  จ ำนวนที่นั่ง 782 ที่นั่ง จัดสรรให้ผู้สมัครที่มิได้รับกำรคัดเลือกจำกส่วนที่ 1
รวมกันทั้ง 17 จังหวัด 

3. คุณสมบัติ
3.1)  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตำมประกำศมหำวิทยำลัยเชียงใหม่เร่ือง กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำใน

   มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 2 โควตำ Quota ระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2566 
3.2)  เป็นผู้ที่มีสถำนภำพในวันสมัครเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ติดต่อกัน  3 ปี ตำมหลักสูตร 

  แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ของโรงเรียนมัธยมศึกษำในเขตพัฒนำภำคเหนือ 17  
จังหวัดที่สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน 
หรือสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

3.3)  ผู้มีรำยชื่อยืนยันสิทธิ์ที่ได้รับกำรคัดเลือกจำกสถำบันอุดมศึกษำใน TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงำนฯ จะ 
 ไม่มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกใน TCAS รอบที่ 2 โควตำฯ เว้นแต่ได้ด ำเนินกำรสละสิทธิ์เข้ำศึกษำใน 
 TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงำนฯ และได้รับกำรคืนสิทธิ์ในระบบ TCAS แล้วเท่ำนั้น 

4. การด าเนินการโดยผู้สมัคร
4.1) ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษารายละเอียด  ให้ผู้สมัครศึกษำข้อมูลประกำศรับสมัครจำก 2 แหล่งข้อมูล 
โดยละเอียดคือ  

1. กำรสมัครในประกำศรับสมัครฯ ทำงเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
2. เ กณฑ์ ก ำ ร สมั ค ร  คุณสมบั ติ ข อ ง ผู้ ส มั ค ร  เ อกส ำ รป ระกอบกำ รสมั ค ร  และ อ่ื น  ๆ

ของแต่ละคณะ สำขำวิชำ ทำงเว็บไซต์
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php

ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียนยืนยันตัวตน 
ส ำ หรั บผู้ ที่ ไ ม่ เ คยล งทะ เบี ยนยื นยั นตั วตนผ่ ำน ระบบ  TCAS ของ  ทปอ .  ใ ห้ ผู้ ส มั ค ร 

ด ำ เนิ นกำ รล งทะ เบี ยน ใช้ ง ำน ใน  ระบบ  TCAS ของ  ทปอ .  เพื่ อ ยื นยั นตั วตน  ทำ ง เ ว็ บ ไ ซต์  
https://student.mytcas.com/ ของ ทปอ. ก่อนเข้ำ ระบบรับสมัครของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน 
ส ำหรับผู้ ที่ ไม่ เคยสร้ ำ งบัญชีผู้ ใช้ ง ำนผ่ ำนระบบรับสมัครของมหำวิทยำลัย เชีย ง ใหม่  

เมื่อลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ. แล้ว ให้ผู้สมัครสร้ำงบัญชีผู้ใช้งำนผ่ำนระบบรับสมัคร
ข อ ง ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม่  ท ำ ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  https: / / www1 . reg. cmu. ac. th/ ugradapply 
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ในขั้นตอนนี้ให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลก่อนการกดบันทึก ทั้งนี้  รหัสผ่าน
ส าหรับการล็อกอินเข้าสู่ระบบเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สมัครควรเก็บให้ปลอดภัย เพื่อให้การเข้าสู่ระบบ 
รับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

อนึ่ง หากพบว่ามีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือมีคุณสมบัติที่ไม่สอดคล้องกับประกาศการรับสมัคร
เข้าศึกษาฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตัดสิทธิ์ในการสมัครและเข้าศึกษาทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้  
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร และค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี 

  ขั้นตอนที่ 4 การสมัครในระบบรับสมัคร 
หลังผู้สมัครด าเนินการยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. และสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่าน 

ระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ผู้ประสงค์สมัครด าเนินการสมัครผ่านระบบรับสมัครของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply ตั้งแต่วันที่ 14-23 
กุมภาพันธ์ 2566  

เปิดระบบรับสมัคร วนัที่  14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 น. 
ปิดระบบรับสมัคร  วนัที่  23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:59 น. 

 ขั้นตอนการสมัครในระบบรับสมัครประกอบด้วย 
         1. การเลือกรหัส-คณะ-สาขาวิชา ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครตามรายละเอียดดังนี้ 

การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ สามารถเลือก
ได้ 2 อันดับการเลือก ทั้งนี้ การเลือกต้องเป็นรหัสที่คัดเลือกด้วยกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
หรือรหัสที่คัดเลือกด้วยกลุ่มศิลปศาสตร์ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น เลือกคละกลุ่มไม่ได้ ผู้สมัครต้อง
ตรวจสอบว่าการเลือกเป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มศิลปศาสตร์  

หลังจากการเลือกสมัครรหัส-คณะ-สาขาวิชา ในการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือแล้ว 
ผู้สมัครอาจเลือกเพิ่มได้อีก 1 อันดับการเลือก จากประเภทโครงการการรับนักเรียนในโครงการ
ร่วมกับโควตาภาคเหนือ หรือประเภทโครงการการรับนักเรียนในโครงการพิเศษ (ผู้สมัครจะต้องมี
คุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่โครงการระบุ โปรดตรวจสอบคุณสมบัติโดยละเอียด)  
หมายเหตุ :  
- กรณีที่สมัครประเภทโครงการการรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือแล้ว จะไม่

สามารถสมัครประเภทโครงการการรับนักเรียนในโครงการพิเศษเพิ่มเติมได้อีก  หรือในทาง
กลับกันกรณีที่สมัครประเภทโครงการการรับนักเรียนในโครงการพิเศษแล้ว จะไม่สามารถ
สมัครประเภทโครงการการรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือเพิ่มเติมได้อีก 

2. ยืนยันการเลือกรหัส-คณะ-สาขาวิชา ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการ 
ยืนยันการเลือกในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากกดยืนยันการเลือกแล้ว  
ประสงค์แก้ไขข้อมูลการเลือก ให้ด าเนินการตามข้อ 4.2  

3. การช าระเงินค่าสมัคร และการน าส่งเอกสารการสมัคร 
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมฯ   250 บาท : การสมัคร 
การรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ   200 บาท : การสมัคร 

ให้ผู้สมัครน าส่งเอกสารการสมัคร พร้อมช าระเงินค่าสมัคร ณ หน่วยรับสมัครของโรงเรียน
ที่นักเรียนสังกัด ตั้งแต่วันที่ 14-24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ประเภทโครงการ รายละเอียด 
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ น าส่งใบสมัคร พร้อมช าระเงินค่าสมัคร 
การรับนักเรียนโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ น าสง่ใบสมัคร และเอกสารประกอบการ

สมัคร พร้อมช าระเงินค่าสมัคร 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้สมัครประเภทโครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียน 

มัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ ทางมหาวิทยาลัยจะยึดข้อมูลที่ปรากฏในระบบรับสมัคร
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยึดข้อมูลในระบบจัดการข้อมูลการสมัครส าหรับ 
หน่วยรับสมัครของโรงเรียน 

4.2) การเปลี่ยนแปลง ยกเลิก รหัส-คณะ-สาขาวิชา  
หากผู้สมัครประสงค์แก้ไขอันดับการเลือก หรือแก้ไขรหัส-คณะ-สาขาวิชา สามารถด าเนินการ 

ภายหลังทราบผลการสอบของ ทปอ. ในวันที่ 18 เมษายน 2566   
เปิดระบบ    เวลา  09:00 น.   ปิดระบบ   เวลา 23:59 น. 

โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ดังนี้ 
ประเภทโครงการ รายละเอียด 

การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ แก้ไขเพื่อยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเลือก 
การรับนักเรียนโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ แก้ไขเพื่อยกเลิกการสมัครเท่านัน้ 

   หมายเหตุ :  
- ในการแก้ไขจะสามารถท าได้ภายใต้กลุ่มวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกที่ผู้สมัครเคยเลือกไว้เท่านัน้ 
- ในการยกเลิกดังกล่าวมหาวิทยาลัยขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิคา่สมัครไม่วา่กรณีใด 

5. การด าเนินการโดยหน่วยรับสมัครของโรงเรียน ประเภทโครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ และ 
การรับนักเรียนโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ 
5.1) การรวบรวมเอกสารที่ต้องน าส่ง เมื่อผู้สมัครน าส่งเอกสารการสมัครให้แก่หน่วยรับสมัครของโรงเรียน 

เรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยรับสมัครของโรงเรียนตรวจสอบข้อมูล รวบรวมรายชื่อผู้สมัคร เอกสารการสมัคร และ
เอกสารตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมจัดท าหนังสือน าส่งถึงส านักทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 
ค่าสมัคร  

5.2) การน าส่งค่าสมัคร หน่วยรับสมัครของโรงเรียนสามารถน าส่งเงินค่าสมัครมายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566 สามารถน าส่งเงินได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 
1. ช าระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา ตามเวลาท าการของ 

 ธนาคาร 
2. ช าระเงินผ่านระบบ QR Payment โดยสแกนผ่านทาง Mobile Banking ของทุกธนาคาร  

               ทั้งนี้ ให้ช าระเงินภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 2 มีนาคม 2566 เท่านั้น 

ในกรณีที่ช าระเงินค่าสมัครแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ ยกเว้นกรณีที่เกิดจากความ
ผิดพลาดของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น ทั้งนี้ หากมิได้ด าเนินการช าระเงินค่าสมัครตามที่ก าหนด  
จะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ 
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     5.3) การน าส่งเอกสารการสมัคร และเอกสารอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
  เมื่อหน่วยรับสมัครของโรงเรียนน าส่งเงินค่าสมัครของผู้สมัครเรียบร้อยแล้วนั้น ให้หน่วย  
รับสมัครของโรงเรียนน าส่ง เอกสารการสมัคร พร้อมเอกสารอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
ส่งมายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียด เอกสารที่โรงเรียนต้องน าส่งประกอบด้วย 
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ จัดเก็บใบสมัครไว้ที่หน่วยรับสมคัรของโรงเรียน ไม่ต้องน าสง่มายัง

มหาวิทยาลยั 
โครงการการรับนักเรียนใน 
โครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ 

1. ใบสมัครที่ระบบใส่รปูถ่ายดิจทิัลที่ถ่ายปัจจุบนัของผู้สมัคร  
พร้อมลงลายมือชื่อผูส้มัคร (ให้อัปโหลดรูปถ่ายลงในระบบรับสมัคร
ก่อนการดาวน์โหลด/พิมพ์ใบสมคัร) 
2. เอกสารประกอบการสมัครอ่ืน ตามที่แตล่ะคณะ สาขาวิชาระบุ 
(ถ้ามี) 

เอกสาร อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

โปรดศึกษารายละเอียดได้จากแหล่งข้อมูล ทางเว็บไซต์ 
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/school/  
โดยการล็อกอินเข้าสู่ระบบจัดการข้อมูลการสมัครส าหรับหน่วยรับ
สมัครของโรงเรียน โดยจะแจ้งวนั-เวลาของการเปิดระบบ 
ส าหรับครูโรงเรียนอีกคร้ังภายหลัง 

 หมายเหตุ :  
- ในการรวบรวมรายชื่อผู้สมัครที่สมบูรณ์แล้วส่งถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอให้หน่วยรับสมัครของ

โรงเรียนรวบรวมส่งเพียงครั้งเดียวเท่านั้น มหาวิทยาลัยจะไม่รับรายชื่อที่ส่งมาเพิ่มเติม 
- การน าส่งเอกสาร สามารถน าส่งได้ทางไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทรับส่งเอกสาร-พัสดุเท่านั้น และการ 

จ่าหน้าซองต้องใช้เอกสารที่อยู่การน าส่งที่พิมพ์ออกจากระบบจัดการข้อมูลการสมัครส าหรับหน่วยรับ
สมัครของโรงเรียนเท่านั้น ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะยึดวันที่ประทับตราเป็นส าคัญ และเพื่อ
ความรวดเร็วในการน าส่งเอกสารมายังมหาวิทยาลัย ควรเลือกน าส่งเอกสารประเภท EMS  

- หน่วยรับสมัครของโรงเรียนสามารถเข้าระบบจัดการข้อมูลการสมัครส าหรับหน่วยรับสมัครของ
โรงเรียน เพื่อตรวจสอบสถานะหลังการน าส่งเอกสารแล้ว 5-7 วันท าการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณีที่ข้อมูลในการสมัครไม่สมบูรณ์ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะและ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร หรือมหาวิทยาลัยขอใช้สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูล 

เพื่อให้ผู้สมัครได้รับประโยชน์สงูสุด 
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6. การคัดเลือก 
6.1) วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะน า  T-SCORE วิชา A-Level และ/หรือ T-SCORE วิชา TGAT/TPAT 
และ/หรือ  T-SCORE วิชาเฉพาะที่คณะวิจิตรศิลป์จัดสอบเอง และ/หรือ  T-SCORE วิชาเฉพาะที ่
คณะนิติศาสตร์จัดสอบเอง หรือคะแนนอ่ืนตามที่คณะ-สาขาวิชาก าหนดมาใช้ในการประมวลผล  
โดยมีวิชาดังนี้ 

A-Level 
รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  
(พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 

82 ภาษาอังกฤษ 

62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) 83 ภาษาฝรั่งเศส 
63 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 84 ภาษาเยอรมัน 
64 ฟิสิกส์ 85 ภาษาญี่ปุ่น 
65 เคมี 86 ภาษาเกาหลี 
66 ชีววิทยา 87 ภาษาจีน 
70 สังคมศาสตร์ 88 ภาษาบาลี 
81 ภาษาไทย 89 ภาษาสเปน 

 

TGAT/TPAT 
รหัสวิชา ชื่อย่อ ชื่อวิชา 

90 TGAT ความถนัดทั่วไป 
91 TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
92 TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล 
93 TGAT3 สมรรถนะการท างาน 
10 TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท 
11 TPAT11 เชาว์ปัญญา 
12 TPAT12 จริยธรรมทางการแพทย ์
13 TPAT13 ทักษะการเชื่อมโยง 
20 TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ 
21 TPAT21 ทัศนศิลป ์
22 TPAT22 ดนตรี 
23 TPAT23 นาฏศิลป ์
30 TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
40 TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร ์
50 TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
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วิชาเฉพาะที่คณะวิจิตรศิลป์จดัสอบเอง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

FA1 ความรู้ทั่วไปทางทัศนศิลป์และวาดเส้นเบื้องต้น 
FA3 ความรู้ทั่วไปทางการออกแบบและปฏิบัติการ 

วิชาเฉพาะที่คณะนิติศาสตร์จัดสอบเอง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 
Law1 ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ 

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ และ/หรือเกณฑ์ขั้นต่ าในวิชาตามที่คณะ สาขาวิชาก าหนด หากไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขจะไม่ได้รับการประมวลผล 

6.2) การรวมคะแนนและการจัดที่นั่ง 
การรวมคะแนนและการจัดที่นั่ง จะแยกประมวลผลผู้สมัครกลุ่มวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ และ

ผู้สมัครกลุ่มศิลปศาสตร์ โดยในแต่ละกลุ่มผู้สมัคร จะใช้การคัดเลือกในรูปแบบโควตาตามสัดส่วนของ
ผู้สมัคร ซึ่งแบ่งการจัดสรรโควตาเป็นสองส่วน ได้แก่ 

 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนการรวมคะแนนและจัดที่นั่งจากคะแนนสอบโดยสังเขป มีดังนี้ 
6.2.1 รวม T-SCORE ของผู้สมัครที่มีสถานะการสมัครสมบูรณ์จากกลุม่วิชาหลักที่ใช้ในการคัดเลือก เพื่อ

หาค่าเฉลี่ย (Mean) T-SCORE รวม และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) วชิาหลักของผู้สมัครในแต่
กลุ่ม 
- กลุ่มวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ ใช้ T-SCORE วิชา A-Level 7 วิชา 
- กลุ่มศิลปศาสตร์ ใช้ T-SCORE วิชา A-Level 5 วิชา 
กลุ่มวิชาหลักที่ใช้ในการคัดเลอืก ได้แก่  
A-Level 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ กลุ่มศิลปศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  
(พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 

62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) 

64 ฟิสิกส์ 63 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
65 เคมี 70 สังคมศาสตร์ 
66 ชีววิทยา 81 ภาษาไทย 
70 สังคมศาสตร์ 82 ภาษาอังกฤษ 
81 ภาษาไทย  
82 ภาษาอังกฤษ 

โควตาส่วนที่ 1: ประกอบด้วย 
1.1 โควตาอ าเภอรอบนอก จัดสรรให้เฉพาะนักเรียนจากโรงเรียนที่ไม่อยู่ในอ าเภอเมืองของ 
      แต่ละจังหวัด 

1.2 โควตาจังหวัด จัดสรรให้นักเรียนทั้งจังหวัด 
สัดส่วนจ านวนโควตาอ าเภอรอบนอก:ทั้งจังหวัดที่จัดสรรให้ทราบในวันที่ 3 เมษายน 2566 

โควตาส่วนที่ 2: จัดสรรให้นักเรียนทั้ง 17 จังหวัด 
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6.2.2 ผู้สมัครที่มี T-SCORE รวมวิชาหลักไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยลบด้วยครึ่งหนึ่งของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Mean-0.5xSD) ของกลุ่มวิชาหลักที่ใช้ในการคัดเลือก และผ่านคุณสมบัติ/เงื่อนไขการรับเข้าของ
สาขาวิชาที่เลือกอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา เช่น T-SCORE ขั้นต่ ารวมทุกวิชา T-SCORE ขั้นต่ า
รายวิชา A-Level TGAT/TPAT วิชาเฉพาะ เป็นต้น จะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาจัดสรรโควตาและ
ที่นั่งในสาขาวิชา 

6.2.3 ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ข้อ 6.2.2 ในแต่ละจังหวัด จะได้รับการพิจารณาจัดสรรโควตาส่วนที่ 1 
เรียงล าดับตาม T-SCORE รวมจากกลุ่มวิชาหลักที่ใช้ในการคัดเลือก โดยจะจัดสรรโควตาอ าเภอ
รอบนอก และโควตาจังหวัดตามล าดับ ในขั้นตอนการจัดสรรโควตานี้ ผู้สมัครจะยังไม่ได้ที่นั่งใน
สาขาวิชาที่เลือกทันที ทั้งนี้ หากโควตาอ าเภอรอบนอกได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจ านวน 
มหาวิทยาลัยจะน าโควตาที่เหลือไปสมทบให้กับโควตาในจังหวัดนั้น ๆ และหากโควตาจังหวัดใด
ได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจ านวน มหาวิทยาลัยจะน าโควตาที่เหลือไปสมทบให้กับโควตาส่วนที่ 2 

6.2.4 ผู้สมัครที่ได้รับการจัดสรรโควตาส่วนที่ 1 จะได้รับการพิจารณาจัดที่นั่งในสาขาวิชาตามล าดับที่
ผู้สมัครเลือก ในขั้นตอนนี้จะน าเงื่อนไขการรับเข้าของแต่ละสาขาวิชามาพิจารณา เช่น วิชาที่ใช้
คัดเลือก สัดส่วนน้ าหนักที่ใช้ในการคัดเลือก เป็นต้น เรียงล าดับตาม T-SCORE รวมที่ได้จากผลรวม 
T-SCORE วิชาที่ใช้คัดเลือกคูณด้วยสัดส่วนน้ าหนักที่ใช้ในการคัดเลือกในแต่ละวิชา 

6.2.5 ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ข้อ 6.2.2 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรโควตาส่วนที่ 1 จะได้รับการพิจารณา 
จัดสรรโควตาส่วนที่ 2 เรียงล าดับตาม T-SCORE รวมจากกลุ่มวิชาหลักที่ใช้ในการคัดเลือก  
ในขั้นตอนการจัดสรรโควตานี้ ผู้สมัครจะยังไม่ได้ที่นั่งในสาขาวิชาที่เลือกทันที 

6.2.6 ผู้สมัครที่ได้รับการจัดสรรโควตาส่วนที่ 2 จะได้รับการพิจารณาจัดที่นั่งในสาขาวิชาตามล าดับที่
ผู้สมัครเลือกโดยจะพิจารณาจากจ านวนที่นั่งที่เหลืออยู่ในแต่ละสาขาวิชา และ เงื่อนไขการรับเข้า
ของแต่ละสาขาวิชา เช่นเดียวกับการจัดที่นั่งให้แก่ผู้สมัครที่ได้รับการจัดสรรโควตาส่วนที่ 1  

6.2.7   ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ข้อ 6.2.2 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรโควตาส่วนที่ 1 หรือส่วนที่ 2 จะได้รับการ
พิจารณาจัดที่นั่งในสาขาวิชาตามล าดับที่ผู้สมัครเลือกโดยจะพิจารณาจากจ านวนที่นั่งที่เหลืออยู่ใน
แต่ละสาขาวิชา และเงื่อนไขการรับเข้าของแต่ละสาขาวิชา เช่นเดียวกับการจัดที่นั่งให้แก่ผู้สมัคร
ที่ได้รับการจัดสรรโควตาส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า ผู้สมัครจะต้องผ่าน คุณสมบัติ   
เกณฑ์ขั้นต่ า และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด จึงจะได้รับการพิจารณาจัดสรรโควตาและจัดที่นั่ง
ในสาขาวิชา  

การตัดสินของคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 

7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก และปรับจ านวนรับให้ไม่น้อยกว่าจ านวนที่ประกาศไว้ และ  
ขอสงวนสิทธิ์ในการน าจ านวนที่นั่งที่ไม่สามารถจัดสรรได้ในประเภทโครงการนี้ ไปจัดสรรให้โครงการอ่ืนในการ  
รับสมัครรอบถัดไป 

 

 

 



9 
 

8.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก/จ านวนโควตาที่จัดสรรให้ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก รายบุคคลในระบบรับสมัคร 

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฉพาะประเภทโครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ และประเภทโครงการ 
การรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ และจะประกาศจ านวนโควตาที่จัดสรรให้แต่ละจังหวัด 
ของประเภทโครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply  
ในวันที่ 3 เมษายน 2566 

9.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นรายบุคคลในระบบรับสมัครของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply 
 
10.  การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS 

ผู้ที่มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประกาศไปแล้วนั้น ให้ตรวจสอบประกาศ 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่  4 พฤษภาคม 2566 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com  
ของ ทปอ. และให้ด าเนินการยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระบบ TCAS ของ ทปอ.  
ตั้งแต่วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ของ ทปอ.  

หากไม่ด าเนินการใด ๆ จะถือว่าผู้นั้นไม่ยืนยันการเข้าศึกษาจากการสอบคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 โควตา 
Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการยืนยันสิทธิ์โดยละเอียด 
บนแหล่งข้อมูล เว็บไซต์ https://www.mytcas.com ของ ทปอ.) 

อนึ่ ง  ส าหรับผู้ ยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาในรอบที่  1 และรอบที่  2 ในระบบ TCAS ของ ทปอ. แล้ว  
แต่ประสงค์สละสิทธิ์เข้าศึกษา สามารถด าเนินการสละสิทธิ์เข้าศึกษาช่วงที่ 2 ในระบบ TCAS ของ ทปอ.  
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 

 
11.  การประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นรายบุคคล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 
2566 ในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply  

 
12.  การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ากรอกทะเบียนประวัติ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566  
และพิ มพ์ เ อกส า ร  มชท 01  ใ ห้ ผู้ ป กค รอ งล งน าม  ตั้ ง แ ต่ วั นที่  5 - 9  มิ ถุ น า ยน  25 66  แ ล ะ 
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตั้งแต่วันที่ 6-9 มิถุนายน 2566  
ทางเว็บไซต์ https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ไม่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายใน 10 วันท าการ นับจากวันที่ก าหนดให้
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันสุดท้าย จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ทั้ งนี้สามารถติดตามประกาศเกี่ยวกับ การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ทางเว็บไซต์  
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply  ช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 

 



 
เอกสารแนบทายประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เรื่อง  การรับนักเรียนชาวไทยภูเขาตามโครงการจัดสงนักศึกษาชาวไทยภูเขาเขาศึกษาตอ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2566   

***** 
โปรดอานเอกสารนี้กอนการสมัคร และปฏิบัติตามคําแนะนําในเรื่องการสมัคร 

………………………… 
1. คุณสมบัติของผูสมัคร 
  1.1  เปนชาวไทยภเูขาสัญชาติไทย ประกอบดวย 9 ชาติพันธุ ดังนี้ 
  (1) กะเหรี่ยง หรือซ่ึงอาจเรียกวา  ปกาเกอะญอ (สกอว) โพลง (โปว) 
          ตองสู (ปะโอ) บะแก (บะแว) 
  (2) มง  หรือซ่ึงอาจเรียกวา  แมว 
  (3) เม่ียน หรือซ่ึงอาจเรียกวา  เยา, อ้ิมเม่ียน 
  (4) อาขา หรือซ่ึงอาจเรียกวา  อีกอ 
  (5) ลาหู หรือซ่ึงอาจเรียกวา  มูเซอ 
  (6) ลีซู หรือซ่ึงอาจเรียกวา  ลีซอ 
  (7) ลัวะ หรือซ่ึงอาจเรียกวา  ละเวือะ, ละวา, ถ่ิน, มัล, ปรัย 
  (8) ขมุ   
  (9) มลาบรี   หรือซ่ึงอาจเรียกวา  คนตองเหลือง  
   ตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎร
ใหแกบุคคลบนพ้ืนท่ีสูง พ.ศ.2543 
 1.2 ตองถือกําเนิด หรือ มีภูมิลําเนาปจจุบันในทองท่ีจังหวัดกาญจนบุรี กําแพงเพชร เชียงราย 
เชียงใหม ตาก แมฮองสอน นาน แพร เพชรบูรณ พะเยา พิษณุโลก ลําพูน ลําปาง สุโขทัย และจังหวัดอุทัยธานี  
ติดตอกันไมนอยกวา 3 ป นับถึงวันรับสมัคร 
 1.3 บิดา มารดา ผูปกครอง หรือผูอุปการะของผูสมัครตองมีภูมิลําเนาปจจุบันในทองท่ี
จังหวัดกาญจนบุรี กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม ตาก แมฮองสอน นาน แพร เพชรบูรณ พะเยา พิษณุโลก ลําพูน 
ลําปาง สุโขทัย และจังหวัดอุทัยธานี ติดตอกันไมนอยกวา ๒ ป นับถึงวันรับสมัคร 
 1.4 ตองจบการศึกษาหรือกําลังเรียนอยูในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันการศึกษา  
ใน 15 จังหวัดเปาหมาย ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม ตาก แมฮองสอน นาน แพร 
เพชรบูรณ พะเยา พิษณุโลก ลําพูน ลําปาง สุโขทัย และจังหวัดอุทัยธานี   โดยมีเวลาศึกษาติดตอกันไมนอยกวา 
2 ป กรณีจบการศึกษา ตองจบมาแลวไมเกิน 3 ป นับถึงวันรับสมัคร 
 1.5 ตองมีเกณฑคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.25 สําหรับผูท่ีกําลังเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปท่ี 6 ดูจากคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคเรียนแรก 
 1.6 เปนผูมีรางกายแข็งแรง สุขภาพดีและไมเปนโรค มีบุคลิกลักษณะเหมาะสมกับการเปนผูนํา   
 1.7  ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในกรณีความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 1.8 ไมเคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติ 
 1.9 จะตองไมเปนผูมีสถานภาพเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยใด ๆ ในวันท่ีกําหนดใหสมัคร 
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2. จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับ 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม จะรับนักศึกษาตามโครงการนี้ จํานวน 19 คน คณะ/สาขาวิชาท่ีรับเขา
ศึกษา รวม 9 คณะ ไดแก 

1) คณะมนุษยศาสตร 
2) คณะศึกษาศาสตร  
3) คณะสังคมศาสตร 
4) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
5) คณะสัตวแพทยศาสตร 
6) คณะบริหารธุรกิจ 
7) คณะเศรษฐศาสตร 
8) คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
9) คณะนิติศาสตร 

 

3. การสมัครเพ่ือเขารับการคัดเลือก 
 3.1 ตองเขาระบบของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือลงทะเบียนใน

การยืนยันตัวตน  ทางเว็บไซต https://student.mytcas.com  ตั้งแตวันท่ี 28 ตุลาคม 2565 เปนตนไป 

 3.2 ตองสมัครสอบ A-Level  ชวงวันท่ี 1-10 กุมภาพันธ 2566 ในระบบของสมาคมท่ี

ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ทางเว็บไซต http://mytcas.com (สําหรับผูสมัครในคณะ/สาขาวิชา

ท่ีใชคะแนนวิชาความถนัด ใหสมัคร TGAT/TPAT ชวงวันท่ี 1-10 พฤศจิกายน 2565 ) 
 3.3 ตองเขาระบบรับสมัครการรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ดําเนินการกรอกขอมูลการสมัครและพิมพใบสมัครออนไลน ท่ีเว็บไซต 

https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  ระหวางวันท่ี 14-23 กุมภาพันธ 2566 (ปดระบบรับสมัคร

วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2566 เวลา 23.59 น.) 
 3.4  พิมพใบสมัครจากระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหมและนําสงพรอมกับใบสมัครของ
กรมการปกครองและหลักฐานประกอบการรับสมัครอ่ืน ๆ ตามท่ีกรมการปกครองกําหนด ระหวางวันท่ี 14-24 
กุมภาพันธ 2566  ณ ท่ีวาการอําเภอ ท่ีมีภูมิลําเนาอยูปจจุบัน (สอบถามกําหนดการไดที่ ที่วาการอําเภอ)  

 3.5 เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร เปนไปตามรายละเอียดตามประกาศของจังหวัด 
 3.6  ผูสมัครมีสิทธิ์เลือกรหัส-คณะ-สาขาวิชา ไดเพียง 1 อันดับ   
  3.7  สําหรับผูมีสิทธิ์สมัครโควตานักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควตาภาคเหนือฯ) สามารถ
เลือกรหัส-คณะ-สาขาวิชาท่ีรับนักศึกษาโครงการจัดสงนักศึกษาชาวไทยภูเขาเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(ตามเอกสารแนบทายนี้) เพ่ิมเติมได  1 อันดับ  โดยเปนการเลือกรหัส-คณะ-สาขา อยางเปนอิสระ เพ่ิมเติมจากการ
เลือก 2 อันดับ ในโควตาภาคเหนือ  แตการเลือกคณะ-สาขา จะตองสัมพันธกับการเลือกกลุมวิชาสอบ ในการเลือก
อันดับของโควตาภาคเหนือฯ  เพ่ือใหไดสิทธิ์พิจารณาคัดเลือก วิชาท้ัง 2 ประเภท ซ่ึงใชคะแนนสอบชุดเดียวกัน 
 

4. การพิจารณาคัดเลือก  
             มหาวิทยาลัยเชียงใหมใชคะแนนจากการสอบ A-Level เปนหลัก รวมกับการใชคะแนน 
TGAT/TPAT ในบางคณะ-สาขาวิชา  โดยจะพิจารณาตามเกณฑและคุณสมบัติท่ีคณะกําหนด 
 4.1 ผูสมัครท่ีผานการคัดเลือกของอําเภอและจังหวัดแลว  จึงจะไดรับการพิจารณา 
 4.2 ผูสมัครจะตองสอบผานเกณฑข้ันต่ําท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว (ถามี) 
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 4.3 ผูสมัครท่ีใชสิทธิ์ ท้ัง 2 ประเภท คือ โครงการจัดสงนักศึกษาชาวไทยภูเขาฯ และโควตา
ภาคเหนือ  มหาวิทยาลัยเชียงใหมจะพิจารณาคัดเลือกใหเขาเรียนตามโครงการจัดสงนักศึกษาชาวไทยภูเขาฯ  
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  เปนลําดับแรกกอน หากผูสมัครไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนของ
กระทรวงมหาดไทยแลว จะตัดสิทธิ์โควตาภาคเหนือ  แตหากผูสมัครไมไดรับการคัดเลือก  มหาวิทยาลัยจะนํา
รายชื่อและคะแนนไปพิจารณาในอันดับการเลือกโควตาภาคเหนือตอไป 
 

5. กําหนดวิชา วันและเวลาสอบ  
 5.1 สอบ TGAT/TPAT  ในวันท่ี 10-12 ธันวาคม 2565     
    ผูเลือกสมัครคณะศึกษาศาสตร  ใหสมัครสอบวิชา 50 TPAT5 ความถนัดครุศาสตร-

ศึกษาศาสตร,  ผูเลือกสมัครคณะบริหารธุรกิจ  ใหสมัครสอบวิชา 90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 
 5.2 สอบ A-Level  ในวันท่ี 18-20 มีนาคม 2566   
                            กําหนดวันและเวลาสอบโปรดติดตามจากประกาศตารางสอบของ ทปอ.  
 

6. วิชาท่ีใชในการคัดเลือก 
       

กลุมวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
 

 กลุมศิลปศาสตร 

61 คณิตศาสตรประยุกต 1  62 คณิตศาสตรประยุกต 2 
64 ฟสิกส  63 วิทยาศาสตรประยุกต 
65 เคมี  70 สังคมศึกษา 
66 ชีววิทยา  81 ภาษาไทย 
70 สังคมศึกษา  82 ภาษาอังกฤษ 
81 ภาษาไทย   
82 ภาษาอังกฤษ   

 
7. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์รับการคัดเลือกโครงการจัดสงนักศึกษาชาวไทยภูเขาฯ  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รับการคัดเลือกโครงการจัดสงนักศึกษาชาวไทย
ภูเขาเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในวันท่ี 3 เมษายน 2566 ผูสมัครสอบจะตรวจสอบรายชื่อไดทาง

เว็บไซต https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  

 
8. การประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเปนรายบุคคล ในวันที่ 2 พฤษภาคม  

2566  ทางเว็บไซต https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  และกําหนดการตาง ๆ เปนไปตาม

กําหนดการในประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม TCAS รอบท่ี 2 โควตา 
Quota ระดับปริญญาตรี  ปการศึกษา 2566 
 
 
 
 
 

https://www1.reg.cmu.ac.th/
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9. การยืนยันสิทธิ์ในระบบของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)  
  ผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม จะตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์
เขาศึกษาในระบบ ของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ทางเว็บไซต 

https://student.mytcas.com   ในวันท่ี 4-5  พฤษภาคม  2566   

 หากไมดําเนินการใดๆในระบบดังกลาวจะถือวาทานยังไมประสงคใชสิทธิ์ในการเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และถือวาทานประสงคสละสิทธิ์ทุนตามโครงการจัดสงนักศึกษาชาวไทยภูเขาเขา
ศึกษาตอมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2566   ซ่ึงจะขอใชสิทธิ์เขาศึกษาภายหลังชวงเวลาท่ีกําหนด
ไมได 
 
10. ประกาศรายช่ือผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหมจะประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์เปนรายบุคคล ในวันท่ี 9 พฤษภาคม  2566    
ใหผูยืนยันสิทธิ์ เขาศึกษาตามโครงการจัดสงนักศึกษาชาวไทยภูเขาเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ปการศึกษา 2566  ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งผานระบบ ทางเว็บไซต https://www1.reg.cmu.ac.th/ 

ugradapply/   

 
11. รายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
 ผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาตามโครงการจัดสงนักศึกษาชาวไทยภูเขาเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ปการศึกษา 2566  เขากรอกทะเบียนประวัติ ตั้งแตวันท่ี 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 และพิมพ
เอกสาร มชท.01 ใหผูปกครองลงนาม ตั้งแตวันท่ี 5-9 มิถุนายน 2566 และรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปน

นักศึกษาตามข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ตั้งแตวันท่ี 6-9 มิถุนายน 2566 ทางเว็บไซต https:// 

www3.reg.cmu.ac.th/ stdinfo/undergraduate 

 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาท่ีไมรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาภายใน 10 วันทําการ นับจากวันท่ีกําหนดให
รายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาวันสุดทาย จะถือวาสละสิทธิ์การเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม   

สามารถติดตามประกาศเก่ียวกับการรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา ทางเว็บไซต เว็บไซต https:// 

www3.reg.cmu.ac.th/ stdinfo/undergraduate ชวงเดือนพฤษภาคม 2566 

 
 ท้ั งนี้    ผูประสงคสมัครเ พ่ือรับทุนตามโครงการจัดสงนัก ศึกษาชาวไทยภู เขาเขา ศึกษาตอ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ปการศึกษา 2566   ใหดําเนินการตามกําหนดการรับสมัครของกรมการปกครองและ
ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติม ณ ท่ีวาการอําเภอ  
 
 

สํานักทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566  

(TCAS รอบท่ี 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio และ TCAS รอบท่ี 2 โควตา Quota) 
การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน 

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

1. คุณสมบัติทั่วไป 
- เป็นผู้ที่กระท ำควำมดี มคีุณธรรม จริยธรรมจนเป็นท่ีประจักษ์ และอทุิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมมำโดยตลอด 
- เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 และมผีลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม ตำมที่คณะ/สำขำวิชำก ำหนด 
- ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงำนและ/หรอืประกำศเกียรติคณุ ท่ีแสดงว่ำเปน็ผู้ที่กระท ำควำมดี มีคณุธรรม จรยิธรรม จนเป็นที่

ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน  
- ต้องเป็นผู้ทีม่ีหนังสือรับรองจำกผูบ้ริหำรสถำนศึกษำท่ีนักเรยีนศึกษำอยู่เป็นผูร้ับรอง  
- ต้องเป็นผู้ทีม่ีหนังสือส่งรำยชื่อผูส้มัครจำกโรงเรยีน  

(โรงเรียนสามารถส่งรายชื่อผู้สมคัรในโครงการเด็กดีมีที่เรียนได้เพียง 1 คนเท่าน้ัน โดยผู้สมัครสามารถสมัครใน 
รอบท่ี 1 หรือรอบท่ี 2) ทั้งน้ีหากไม่มีหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน จะไม่ได้รับการพิจารณาใบสมัคร 

- ต้องเป็นผู้ที่มีหนังสือรับรองว่ำเป็นผู้กระท ำควำมดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือ
ชุมชนจำกผู้น ำชุมชน เช่น ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ฯลฯ  

- เป็นผู้มีสุขภำพแข็งแรง ไม่เป็นโรคหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ไม่เป็นโรคหรือควำมพิกำรอื่น ๆ รวมถึง 
ควำมพิกำรทำงสมอง ท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคดัเลือกเห็นว่ำเปน็อุปสรรคต่อกำรศึกษำ โดยมคีวำมเห็นของแพทย ์
ประกอบ 

2. เกณฑ์การพิจารณาความประพฤติท่ีแสดงว่าเป็นผู้กระท าความดี 
ประการที่ 1  มีคณุธรรมและจริยธรรมและมีคำ่นิยมที่พึงประสงค ์ 
- มีควำมจงรักภักดี ต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษตัริย์ หมำยถึง กำรตระหนักถึงควำมส ำคญัของควำมเปน็ชำติไทย 

กำรยึดมั่นในหลักศลีธรรมของศำสนำ และกำรจงรักภักดตี่อสถำบันพระมหำกษตัริย์ 
- มีควำมเสียสละ หมำยถึงกำรยอมเสียผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผู้อื่น หรือสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์จำกกำรกระท ำ 

ของตน 
- มีสัมมำคำรวะ อ่อนน้อม ถ่อมตน พูดจำสภุำพ อ่อนโยน ถูกต้องตำมกำลเทศะ 
- มีควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่
- มีควำมเอื้ออำทรระหว่ำงครอบครวั ชุมชน สังคม 
- มีควำมกตญัญูกตเวทีและมีควำมรบัผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
- มีควำมละอำยและเกรงกลัวต่อกำรท ำช่ัว 
- มีควำมซื่อสตัย์ ขยัน มำนะอุตสำหะ อดทน ประหยดัและอดออม 
- มีระเบยีบวินัย เช่น กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ กติกำของสังคม ปฏิบัตตินตรงต่อเวลำ รู้จักมีกำร 

วำงแผน และปฏบิัติตำมแผนไดส้ ำเร็จ 
- ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบำยมุข กำรพนัน ยำเสพตดิและของมึนเมำ ไม่เที่ยวเตร่ยำมวิกำล ไม่มั่วสุมทำงเพศ และมสี่วนร่วมกับ 

สังคมในกำรช่วยลดหรือแก้ปญัหำด้ำนอบำยมุข 
- หลีกเลี่ยงกำรใช้หรือกำรกระท ำท่ีจะท ำให้เกิดควำมช ำรุดเสียหำยตอ่ส่วนรวม ท่ีใช้ประโยชนร์่วมกัน 
- กำรถือเป็นหน้ำที่ท่ีจะมสี่วนร่วมในกำรดูแลรักษำของส่วนรวม ในวสิัยที่ตนสำมำรถท ำได้ 
- กำรเคำรพสิทธิในกำรใช้ของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน 
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ประการที่ 2 มีจิตสำธำรณะ โดยมีกำรแสดงออกถึงควำมพร้อม ควำมปรำรถนำที่จะอุทิศตนเพื่อส่วนรวมถึงกำรใช้และกำร           
รักษำสิ่งของที่เป็นส่วนรวม 

- มีกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม โดยมีควำมตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินชีวิตและลักษณะนสิัยกำร
บริโภคส่วนตนเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

- สนับสนุนให้บุคคลมสี่วนร่วมในกำรดูแลรักษำของส่วนรวม ทั้งในด้ำนสิ่งแวดล้อมทรัพยำกรและกำรช่วยเหลือ 
ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม  

ประการที่ 3  รักกำรเรยีนรู้และกำรพัฒนำตนเอง 
- เป็นผู้ใฝรู่้ ใฝ่ศึกษำ ค้นคว้ำ หำควำมรู้  มีกำรติดตำมข้อมลูข่ำวสำรอย่ำงสม่ ำเสมอ และสำมำรถน ำควำมรู้มำพัฒนำตนเอง

ได้อย่ำงเหมำะสม 
- มีควำมสำมำรถในกำรเรยีนรู้และพัฒนำตนเอง ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงด ี
- มีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวจิำรณญำณและมีวิธีคิดอย่ำงเป็นระบบ 
- มีควำมสำมำรถในกำรมองปัญหำแนวทำงที่จะแก้ปัญหำในฐำนะสมำชิกของสังคมได้  
- มีกำรดูแลสุขภำพและมีสุขภำพจิตดี โดยมลีักษณะนิสยักำรดูแลสุขภำพร่ำงกำยให้สะอำดแข็งแรงและรูจ้ักหำควำมสุข

ให้แก่ตนเองได้อย่ำงเหมำะสม 

ประการที่ 4  รักควำมเป็นไทย และวัฒนธรรมไทย 
- สืบสำนและเผยแพร่เอกลักษณ์ไทย 
- ปฏิบัติตำมวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
- วำงตัวได้เหมำะสมกับกำลเทศะ 
- จิตใจรักควำมเป็นชำตไิทย 
- มีควำมสำมำรถที่จะเข้ำใจ ยอมรับ รู้จักคุณค่ำและอดทน ใจกว้ำงต่อวัฒนธรรมที่แตกต่ำง 

ประการที่ 5  มีวิถีชีวิตแบบประชำธิปไตย 
- เคำรพในสิทธิและเสรภีำพของผู้อื่น 
- ใช้สิทธิในกำรเลือกตั้งทุกระดับ 
- กำรยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผูอ้ื่น และรู้จักแสดงควำมคดิเห็นอยำ่งมีเหตผุลและมคีวำมเหมำะสม 
- สำมำรถใช้หลักกำรทำงประชำธิปไตยเป็นพ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 
- สนับสนุนใหผู้้อื่นปฏิบัตตินเป็นพลเมืองดีในวิถีประชำธิปไตย 

ประการที่ 6 มีควำมเป็นผู้น ำ หมำยถึงบุคคลที่มีควำมสำมำรถเหนี่ยวน ำผู้อื่นหรือกลุม่ ให้มีเป้ำหมำยทีเ่หมือนกัน 
พร้อมท้ังสำมำรถน ำพำเขำเหล่ำนัน้ให้บรรลจุุดมุ่งหมำยตำมต้องกำร 

- มีควำมเป็นต้นแบบในควำมคดิ กำรพูด กำรกระท ำท่ีสร้ำงสรรค์ เป็นผู้น ำด้วยแบบอยำ่งพฤติกรรมที่เหมำะสม 
อย่ำงสม่ ำเสมอและเป็นไปตำมธรรมชำต ิ

- มีวิสัยทัศน์ท่ีมุ่งสร้ำงผลกระทบทำงบวกแก่สังคม และสำมำรถสรำ้งวิสัยทัศน์ที่มีควำมชัดเจนทั้งเชิงควำมหมำยและควำม
น่ำสนใจ 

- มีควำมกล้ำตัดสินใจที่เหมำะสมทันกำรณ์ และต้องกล้ำรับผดิชอบตอ่ผลของกำรตดัสินใจ 
- มีควำมสำมำรถในกำรจัดล ำดับควำมส ำคญัของงำน 
- สำมำรถสรำ้งควำมศรัทธำและควำมสัมพันธ์ที่ดตี่อสมำชิกในกลุ่ม และสำมำรถสร้ำงแรงบันดำลใจให้กลุ่มในกำรท ำงำน

ไปสู่เป้ำหมำย 
- มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรประสำนงำน 
- กล้ำแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
- เป็นผู้น ำหรือสมำชิกชมรมหรือมีสว่นร่วมในกิจกรรมเพื่อส่วนรวมและสังคม 
- จัดกำรกับวิกฤตไดด้ ี
- จัดกำรกับปญัหำเฉพำะหน้ำและไม่ท ำให้งำนติดชะงัก 
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3. คุณสมบัติเฉพาะของคณะ สาขาวิชา ให้เป็นไปตามที่คณะ สาขาวิชาก าหนด  
 ศึกษำได้จำกเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php 

4. เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัคร 
2. หนังสือรับรองจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำที่นักเรียนศึกษำอยู่  

(ปิดผนึกซองพร้อมเซ็นสลักหลังซอง โดยระบุช่ือ-นำมสกลุ และต ำแหน่งของผู้รับรอง)  
3. หนังสือส่งรำยชื่อที่ระบรุำยชื่อผูส้มัครที่โรงเรียนประสงค์ส่งช่ือ 

(ใหโ้รงเรียนเป็นผู้ออกหนังสือส่งรำยชื่อที่ระบุชื่อ-สกุลของนักเรียนเพียงโรงเรียนละ 1 คน เท่ำนั้น) 
4. หนังสือรับรองจำกผู้น ำชุมชนที่ระบ ุช่ือ-นำมสกุล และต ำแหน่งของผู้รับรอง เช่น ก ำนัน ผู้ใหญ่บำ้น ฯลฯ 

ตำมทีร่ะบุข้ำงต้นในข้อ 1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร  
(ปิดผนึกซองพร้อมเซ็นสลักหลังซอง โดยระบุช่ือ-นำมสกลุ และต ำแหน่งของผู้รับรอง) 

5. แฟ้มสะสมผลงำนและ/หรือประกำศเกียรติคุณฯ ตำมทีร่ะบุข้ำงต้นในข้อ 1 คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัคร  
6. เอกสำรประกอบกำรสมคัรอื่น ตำมที่แต่ละคณะ สำขำวิชำระบุ (ถ้ำมี) โดยสำมำรถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แหล่งข้อมลู 

https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php 

5. การคัดเลือก 
- พิจำรณำจำกคะแนนสะสมเฉลี่ยชัน้มัธยมศึกษำตอนปลำย ตำมที่คณะ สำขำวิชำก ำหนด 
- พิจำรณำจำกแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) และ/หรือประกำศเกยีรติคุณกำรกระท ำควำมดี มคีุณธรรม  

จริยธรรมกำรอุทิศตนเพื่อช่วยเหลอืชุมชน และควำมประพฤติที่แสดงว่ำเป็นผู้กระท ำควำมดี 
- พิจำรณำจำกหนังสือรับรองจำกผูบ้ริหำรโรงเรยีน และหนังสือรับรองจำกผู้น ำชุมชน 
- พิจำรณำจำกกำรเขยีนเรยีงควำมเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมดี มคีุณธรรม จริยธรรมและอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือ 

ชุมชน (ถ้ำมี) 
- พิจำรณำจำกเงื่อนไขกำรสมัคร หรือคุณสมบัติของผูส้มัครตำมทีแ่ตล่ะคณะ สำขำวิชำระบไุว้บนแหล่งข้อมูล 

https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php 
- พิจำรณำจำกกำรสอบสมัภำษณ์หรือกำรทดสอบอื่นๆ (ถ้ำมี) ตำมทีส่ำขำวิชำเห็นสมควร 
- กำรตัดสินของคณะกรรมกำรทุกขัน้ตอนถือเป็นท่ีสิ้นสดุ  

6. เง่ือนไขการเข้าศึกษา 
- ผู้มีสิทธ์ิเขำ้ศึกษำโครงกำรเด็กดีมทีี่เรียน ต้องเข้าชมรมอาสาสมัคร เพื่อให้บริกำรชุมชนของมหำวิทยำลัยเชียงใหม ่

ตลอดหลักสตูรกำรศึกษำ และประพฤติตนเป็นตัวอย่ำงที่ดีของนักศึกษำมหำวิทยำลยัเชียงใหม่  
- ผู้มีสิทธ์ิเขำ้ศึกษำโครงกำรเด็กดีมทีี่เรียนสำมำรถขอทุนกำรศึกษำไดต้ำมระเบียบฯ ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
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1.  ชนิด / ประเภทกีฬา ท่ีรับสมัคร

1.1   กรีฑา 1.2   ว่ายน ้า 1.3   โปโลน ้า

1.4   บาสเกตบอล 1.5   ฟุตบอล 1.6   วอลเลย์บอล

1.7   กอล์ฟ 1.8   ซอฟท์บอล 1.9   เซปักตะกร้อ

1.10   ดาบสากล 1.11   ดาบไทย 1.12   เทควันโด

1.13   เทนนิส 1.14   เทเบิลเทนนิส 1.15   แบดมินตัน

1.16   ยิงปืน 1.17   ยูโด 1.18   รักบี ฟุตบอล

1.19   เปตอง 1.20   วอลเลย์บอลชายหาด 1.21   เรือพาย

1.22   ลีลาศ 1.23   คาราเต้-โด 1.24   ครอสเวิร์ด

1.25   หมากกระดาน 1.26   หมากล้อม 1.27   บริดจ์

1.28   จักรยาน 1.29   ยิงธนู 1.30   ยกน ้าหนัก

1.31   ฮ๊อกกี 1.32   ข่ีม้า 1.33  ยูยิตสู

1.34  ฮับกิโด 1.35  อีสปอร์ต 1.36  ฟุตซอล

2. ผลงานและความสามารถทางการกีฬาดีเด่นในระดับใดระดับหน่ึง ดังน้ี

2.1 เป็นนักกีฬามาตรฐานระดับโลก  โดยมีต้าแหน่งระดับโลกอย่างชัดเจน

2.2 เป็นนักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ    หรือเป็นนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยท่ีเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติท่ี

ด้าเนินการโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย   หรือกรมพลศึกษา หรือคณะกรรมการ

โอลิมปิคแห่งประเทศไทย เป็นผู้ส่งเข้าร่วมการแข่งขันและหรือรับรอง

2.3 มีผลงานการแข่งขันกีฬา  โดยได้รับอันดับท่ี  1-3  จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (รอบสุดท้าย)       หรือกีฬาเยาวชน

แห่งชาติ (รอบสุดท้าย)

2.4 มีผลงานการแข่งขันกีฬา  โดยได้รับอันดับท่ี  1-3  จากการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (รอบสุดท้าย) 

หรือกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย (รอบสุดท้าย)

2.5 มีผลงานการแข่งขันกีฬา  โดยได้รับอันดับท่ี  1-3  จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค) หรือการ

แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค) หรือการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (สนามต่างๆ)

2.6 มีหลักฐานการเป็นนักกีฬาในระดับสโมสรอาชีพหรือกีฬาอาชีพ โดยยึดชนิดกีฬาตาม พรบ.การกีฬาแห่งประเทศไทย

2.7 ประวัติ ผลงานและความสามารถทางกีฬาดีเด่นภายในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (นับตั งแต่ พ.ศ.2563-2565) 

โดยมีการเล่นกีฬาและฝึกซ้อมอย่างต่อเน่ือง

3. เอกสารหรือแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ส่งพร้อมการสมัคร ประกอบไปด้วย

3.1 ส้าเนาเกียรติบัตรท่ีแสดงถึงผลงานความสามารถด้านกีฬา หรือ

3.2 หนังสือรับรองจากหน่วยงานท่ีจัดส่งนักกีฬา หรือ

3.3 ค้าส่ังแต่งตั งให้เป็นนักกีฬาตัวแทนประเทศ/ภูมิภาค/จังหวัด/สโมสรฯ หรือ

3.4 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงความสามารถด้านกีฬาตามท่ีระบุ

เอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
เร่ือง การรับนักเรียนจากโครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา  ปีการศึกษา  2566
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4. เกณฑ์การพิจารณา

4.1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยคณะกรรมการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มอบหมายจะพิจารณาผลงานตามท่ีระบุไว้ในข้อ 2

4.2 ส้าหรับคะแนนด้านวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณาผลจากคะแนนตามท่ีระบุไว้ในระเบียบการสอบคัดเลือก

5. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา

5.1 มีสัญชาติไทยและเป็นผู้ท่ีอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

5.2 เป็นผู้ท่ีส้าเร็จการศึกษา  หรือก้าลังศึกษาในชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า

5.3 เป็นผู้ท่ีไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจ   หรือโรคท่ีส้าคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ

เล่นกีฬา

5.4 ไม่เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเส่ือมเสีย  หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ  เพราะความผิดทางความประพฤติ

5.5 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครในคณะ/สาขาวิชาได้เพียงอันดับเดียว โดยจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามท่ีแต่ละคณะก้าหนด

6. หากผู้เข้าศึกษาให้ข้อมูลเท็จหรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้แต่ปรากฏความจริงข้ึนภายหลังจะต้องถูกตัดสิทธ์ิ

การเช้าศึกษา

7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกข้ันตอน ถือเป็นท่ีส้ินสุด

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี โทรศัพท์  053-943063   ในวันและเวลาราชการ
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