เอกสารแนบท้าย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 2)
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ
(การรับนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
--------------------------มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสรรโควตาให้แก่นักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา 17 จังหวัด ในเขตพัฒนาภาคเหนือมาโดยตลอด โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้คือ.1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นดี ใ นเขตพั ฒ นาภาคเหนื อ ให้ ไ ด้ เ ข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ซึ่ ง เป็ น
มหาวิทยาลัยที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน
2. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่จังหวัดและอาเภอ ในเขตพัฒนาภาคเหนืออย่างทั่วถึง
3. เพื่อผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชาออกไปปฏิบัติงานตามท้องถิ่นต่าง ๆ ในเขตพัฒนาภาคเหนือ
4. เพื่อช่วยให้โรงเรียน ได้พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้สูงขึ้น
สาหรับปีการศึกษา 2562 นี้ มหาวิทยาลัยจัดสรรโควตาให้แก่นักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเป็นจานวน 50% ของ
จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าใหม่
ดังนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่กาลังเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17
จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อรับโควตาที่จัดสรรให้เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ.-

1. จังหวัดทีไ่ ด้รับโควตา
คือ จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลาปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลาพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน
พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กาแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี

2. จานวนที่นั่งที่จัดให้
2.1 ในปีการศึกษา 2562 นี้ มหาวิทยาลัยได้จดั จานวนที่นั่งให้นักเรียนแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือทั้ง 17
จังหวัด ประมาณ 50 % ของจานวนที่นั่งที่จะรับนักศึกษาเข้าศึกษาทั้งหมดในทุกคณะและหรือสาขาวิชา รวมเป็นจานวนที่นั่ง
โควตาภาคเหนือ 4,343 ที่นั่ง รายละเอียดตามตารางจานวนรับและวิชาสอบคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 การรับทีม่ ีการสอบ
ข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ (การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ)
2.2 รูปแบบการให้โควตาภาคเหนือแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 50% โดยจัดสรรจานวนที่นั่งเป็นดังนี้
จานวนที่นั่งโควตาทั้งหมด 4,343 ที่นั่ง จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1

จานวนที่นั่ง 2,172 ที่นั่ง จะนามาจัดสรรให้ตามสัดส่วนของผู้สมัครในอัตราส่วน
อ.รอบนอก : ทั้งจังหวัดเป็น 24 % : 76 % คิดเป็นจานวนที่นั่ง 522 : 1,650 ที่นั่ง

ส่วนที่ 2

จานวนที่นั่ง 2,171 ที่นั่ง จะนามาจัดสรรโดยให้ผสู้ มัครสอบคัดเลือกที่มิได้รับการคัดเลือก
จากส่วนที่ 1 แข่งขันรวมกันทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ
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3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
คัดเลือก
คุณสมบัติทั่วไป
1. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของ
โรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
2.2 เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ ตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2.2 เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ ตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
2.3 เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ ตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ต้องเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือติดต่อกัน
2 ปี (4 ภาคเรียน) เปิดสอนในลักษณะประเภทชั้นเรียน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2530 ที่สังกัดกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน
3. เป็นผู้ที่มรี ่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
4. จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กาหนดให้สมัครสอบคัดเลือก

4. การสมัครสอบคัดเลือก
4.1 ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบ Internet ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
ระหว่างวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2562 (ปิดระบบรับสมัครวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24:00 น.) โดยบันทึกข้อมูล
ให้ครบถ้วนและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2562 และผู้สมัคร
ต้องชาระค่าสมัคร 250 บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยนาไปชาระกับทางหน่วยรับสมัครโรงเรียนของตน
4.2 นักเรียนมีสิทธิ์เลือกรหัส/คณะ/สาขาวิชา ได้ไม่เกิน 2 รหัส/คณะ/สาขาวิชา ในกลุ่มที่เน้นการเรียนด้าน
วิท ยาศาสตร์ - คณิ ตศาสตร์ หรือ กลุ่ มที่ เ น้ นการเรี ย นด้า นศิ ลปศาสตร์ กลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ งเท่า นั้ น จะเลือ กจากทั้ ง 2 กลุ่ ม
รวมกันไม่ได้
4.3 ต้องมีลายมือชื่อผู้อานวยการหรืออาจารย์ใหญ่หรือครูใหญ่ของโรงเรียนที่นักเรียนสังกัดลงนามรับรองตามที่ระบุไว้
ในใบสมัคร มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะถือว่าใบสมัครเป็นโมฆะ เพราะขาดคุณสมบัติ และจะไม่คืนค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
4.4 หน่วยรับสมัครของโรงเรียนรวบรวมรายชื่อผู้สมัครและแบบฟอร์มตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด พร้อมทั้งเงินค่า
สมัคร และจัดทาหนังสือนาส่งถึงสานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
และจัดส่งได้ทางไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทรับส่งเอกสาร-พัสดุเท่านั้นโดยทางสานักทะเบียนและประมวลผล จะยึดวันที่
ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ และเพื่อความรวดเร็วในการจัดส่งเอกสารมายังมหาวิทยาลัย โรงเรียนควรเลือกจัดส่ง
ประเภท EMS
4.5 การรวบรวมรายชื่อผู้สมัครที่สมบูรณ์แล้วส่งถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอให้หน่วยรับสมัครของโรงเรียนรวบรวม
ส่งเพี ยงครั้งเดี ยวเท่านั้น มหาวิทยาลัยจะไม่ รับ รายชื่อ ที่ส่งมาเพิ่ มเติ ม และสามารถจั ดส่งเอกสารให้สานักทะเบีย นและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันที่ 15 -19 กุมภาพันธ์ 2562
4.6 เงื่อนไขที่ผู้สมัคร จะต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
4.6.1 ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่าคณะที่เลือกเป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มศิลปศาสตร์ กลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น
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4.6.2 ในกรณีที่ข้อมูลในการสมัครไม่สมบูรณ์ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะและ
จะไม่คืนค่าสมัครให้ หรือมหาวิทยาลัยขอใช้สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลเพื่อให้ผู้สมัครได้รับประโยชน์สูงสุด
4.6.3 เงื่อนไขสาหรับผู้ที่มีรายชื่อยืนยันสิทธิ์ในคณะ/สาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันอุดมศึกษาใน
TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ในระบบของ ทปอ.แล้ว จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกใน
TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตาฯ เว้นแต่ได้ดาเนินการสละสิทธิ์เข้าศึกษาใน TCAS รอบที่ 1 และได้รับการคืนสิทธิ์ในระบบ
TCAS แล้ว

5. การคัดเลือก
5.1 ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะนาคะแนนจากการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา วิชาความถนัดทั่วไป
และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562 และวิชาที่คณะวิจิตรศิลป์จัดสอบเอง มาใช้ในการ
รวมคะแนนและจัดลาดับที่ โดยมีวิชาดังนี้
วิชาสามัญ 9 วิชา
กลุ่มวิทย์ - คณิต
09
19
29
39
49
59
69

ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา

กลุ่มศิลปศาสตร์
09
19
29
89
99

วิชาความถนัดทั่วไปและวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ GAT /PAT
รหัสวิชา
85 GAT
73 PAT 3
74 PAT 4
75 PAT 5
76 PAT 6
77 PAT 7.1
78 PAT 7.2
79 PAT 7.3
80 PAT 7.4
81 PAT 7.5

ชื่อวิชา
ความถนัดทั่วไป
ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
ความถนัดทางวิชาชีพครู
ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
ความถนัดทางภาษาจีน
ความถนัดทางภาษาอาหรับ
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ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ 2 (พื้นฐาน)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิชาที่คณะวิจิตรศิลป์จัดสอบเอง
รหัสวิชา
FA1
FA3

ชื่อวิชา
ความรู้ทั่วไปทางทัศนศิลป์และวาดเส้นเบื้องต้น
ความรู้ทั่วไปทางการออกแบบและปฏิบัติการ

นักเรียนที่ประสงค์จะรับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา จะต้องสอบวิชาดังกล่าว โดยมีคะแนนครบทุกวิชาตามที่คณะ/
สาขาวิชากาหนด และมีคะแนนขั้นต่าในรายวิชาตามที่คณะ/สาขาวิชากาหนด หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข คะแนนของนักเรียน
จะไม่ถูกนาไปรวมคะแนน และจัดลาดับที่
5.2 การรวมคะแนนและการจัดที่นั่ง
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้การ
คัดเลือกในรูปแบบโควตาตามสัดส่วนของผู้สมัคร ซึ่งแบ่งการจัดสรรที่นั่งเป็นสามส่วน คือ
1. โควตาอาเภอรอบนอก จัดสรรให้เฉพาะนักเรียนจากโรงเรียนทีไ่ ม่อยู่ในอาเภอเมืองของแต่ละจังหวัด
2. โควตาจังหวัด จัดสรรให้นักเรียนทั้งจังหวัด
3. โควตาภาคเหนือ จัดสรรให้นักเรียนทั้ง 17 จังหวัด โดยมีขั้นตอนการรวมคะแนนและจัดที่นั่งจากคะแนนสอบ
โดยสังเขปคือ
1. หลังจากได้รับข้อมูลคะแนนสอบจาก สทศ. แล้ว จะรวมคะแนนวิชาหลัก เพื่อหาค่าเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่ม
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เลขประจาตัวผู้สมัครขึ้นต้นด้วยเลข 1) และกลุ่มศิลปศาสตร์ (เลขประจาตัวผู้สมัครขึ้นต้นด้วยเลข
2) เป็น การหาค่ าเฉลี่ย ของนั กเรีย นทั้งหมดที่สอบในแต่ล ะกลุ่ม โดยในกลุ่ม วิ ทย์- คณิต จะใช้ คะแนนจาก 7 วิ ชาหลักคื อ
09 ภาษาไทย 19 สั ง คมศึ ก ษา 29 ภาษาอั ง กฤษ 39 คณิ ต ศาสตร์ 1 (พื้ น ฐาน + เพิ่ ม เติ ม ) 49 ฟิ สิ ก ส์ 59 เคมี
69 ชีววิทยา ในขณะที่กลุ่ม ศิลปศาสตร์ จะใช้คะแนน 5 วิชาหลัก คือ 09 ภาษาไทย 19 สังคมศึกษา 29 ภาษาอังกฤษ
89 คณิตศาสตร์ 2 (พื้นฐาน) 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
2. นักเรียนที่มีคะแนนไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่ม จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาจัดสรรโควตา และที่นั่งใน
คณะ
3. ในขั้นตอนการจัดสรรโควตา จะใช้คะแนนจากวิชาหลัก ซึ่งเป็นวิชาบังคับที่นักเรียนทุกคนต้องสอบ เพื่อความ
เป็นธรรมแก่นักเรียนทุกคน โดยจะจัดสรรโควตาอาเภอรอบนอก และโควตาจังหวัดตามลาดับ โดยขั้นตอนการจัดสรรโควตา
นี้ นักเรียนจะยังไม่ได้ที่นั่งในคณะที่เลือกทันที
4. หลังจากจัดสรรนักเรียนตามโควตาแล้ว จะเป็นการจัดที่นั่งในคณะให้แก่นักเรียนที่ได้โควตาตามลาดับสาขาวิชา
ที่นักเรียนเลือก ซึ่งในขั้นตอนนี้จะนาเงื่อนไขการรับเข้าของแต่ละสาขาวิชามาพิจารณา เช่น คะแนนขั้นต่ารายวิชา คะแนน
รวมทุกวิชา และหากคณะที่นักเรียนเลือกมีการกาหนดให้สอบ วิชาเฉพาะ จะนาคะแนนจากวิชาเฉพาะมารวมและพิจารณาใน
ขั้นตอนนี้
5. นักเรียนที่มีคะแนนรวมวิชาหลักเกินค่าเฉลี่ยของกลุ่ม แต่ไม่ได้รับจัดสรรโควตาอาเภอรอบนอก หรือโควตา
จังหวัด รวมถึงนักเรียนที่ได้รับจัดสรรโควตา แต่ไม่ได้รับการจัดสรรที่นั่งในสาขาวิชาที่เลือก จะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาจัดสรร
โควตาภาคเหนือ โดยจะพิจารณาจากลาดับที่นักเรียนเลือก จานวนที่นั่งที่เหลืออยู่ในแต่ละคณะ เงื่อนไขการรับเข้าของแต่ละ
คณะ เช่น คะแนนขั้นต่ารายวิชา คะแนนรวมทุกวิชา และคะแนนวิชาเฉพาะ
มหาวิทยาลัยขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า นักเรียนจะต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าที่มหาวิทยาลัยกาหนด จึงจะ
ได้รับการพิจารณาจัดสรรโควตาและจัดที่นั่งในคณะ ซึ่งหากนักเรียนจากโรงเรียนในเขตอาเภอรอบนอกได้รับการจัดที่นั่งไม่
ครบตามจานวนโควตาที่จัดสรร มหาวิทยาลัยจะนาจานวนที่นั่งที่เหลือไปสมทบให้กับโควตาจังหวัดในจังหวัดนั้น ๆ และหาก
นักเรียนในจังหวัดใดได้รับการจัดที่นั่งไม่ครบตามจานวนโควตาที่จัดสรร มหาวิทยาลัยจะนาจานวนที่นั่งที่เหลือไปรวมกับ
โควตาภาคเหนือ

การตัดสินของคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
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6. ประกาศเลขประจาตัวผู้สมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิร์ ับการคัดเลือก/จานวนโควตาที่จัดสรรให้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศเลขประจาตัวผู้สมัคร รายชื่อผู้มสี ทิ ธิ์เข้ารับการคัดเลือกและจานวนโควตาที่จัดสรร
ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th ในวันที่ 1 มีนาคม 2562
7. การประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 12 เมษายน 2562 โดยผู้สมัครสามารถเข้าดู
ประกาศได้ทาง website : http://www.reg.cmu.ac.th
8. การสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย เอกซเรย์
ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กาหนดให้ทุกคณะมาสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย เอกซเรย์
ในวันที่ 19 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวัน-เวลา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการ
สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย เอกซเรย์เพิ่มเติมในประกาศรายชื่อผูม้ สี ิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ก

การประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกใน วัานที่ ร24 เมษายน 2562 ทาง website
ป รการบดี
ะ แห่งประเทศไทย (ทปอ.)
http://www.mytcas.com/TCAS62 ของที่ประชุมอธิ
กา ศ
ราย
10.การยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House
ชื่ อ ผู้
ผ่ า นดเลือกแล้วจะต้องแจ้งยืนยันการเลือกที่เรียน 1 สถาบัน
ผู้สมัครที่มรี ายชื่อในประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคั
ก า 2562
ร
ตามระบบ Clearing House ในวันที่ 24-25 เมษายน
ทาง website http://www.mytcas.com/TCAS62
สอบ
หากไม่ดาเนินการใดๆจะถือว่าผู้นั้นไม่ยืนยันการเข้าศึกษาจากการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ
สัม ภ
ปีการศึกษา 2562
า ษ
ณ์
11. การประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS รอบที่ 2
ผู้ผ่านการคัดเลือกและเข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
สามารถเข้าดูประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 27 เมษายน 2562 ทาง website
http://www.mytcas.com/TCAS62 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
12. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
12.1 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และทาบัตรประจาตัวนักศึกษา ตามวัน / เวลา /
สถานที่ ที่กาหนด ในประกาศของสานักทะเบียนและประมวลผล โดยนาหลักฐานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กาหนดมาแสดงใน
วันรายงานตัวขึ้นทะเบียน เป็นนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ทาง website
http://www.reg.cmu.ac.th ประมาณเดือนกรกฎาคม 2562
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12.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ไม่ไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายใน 10 วันทาการ นับจากวันที่กาหนดให้
รายงานตัว ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561
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