
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้าย 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง   การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรใีนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS) 

ปีการศึกษา  2561 (รอบที่ 2) การรับโครงการคัดเลือกนักเรยีนในเขตภาคเหนือ 

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

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้จัดสรรโควตาให้แก่นักเรียนท่ีก าลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

ของโรงเรียนมัธยมศกึษา   17  จังหวัด  ในเขตพัฒนาภาคเหนอืมาโดยตลอด  โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้คอื.- 

          1. เพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ีเรียนดีในเขตพัฒนาภาคเหนือ ให้ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็น

มหาวทิยาลัยท่ีอยูใ่นภูมภิาคเดียวกัน 

          2. เพื่อกระจายโอกาสทางการศกึษาไปสูจ่ังหวัดและอ าเภอ ในเขตพัฒนาภาคเหนอือยา่งทั่วถึง 

          3. เพื่อผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชาออกไปปฏิบัติงานตามท้องถิ่นต่าง  ๆ  ในเขตพัฒนา

ภาคเหนอื 

          4. เพื่อช่วยให้โรงเรียน ได้พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้สูงขึ้น 

          ส าหรับปีการศึกษา 2561 นี้ มหาวทิยาลัยจัดสรรโควตาให้แกน่ักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเป็นจ านวน 50% 

ของจ านวนนักศกึษาท่ีจะรับเข้าใหม่ 

          ดังนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนท่ีก าลังเรียนชั้น  ม.6 ของโรงเรียน

มัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  

ของกระทรวงศึกษาธกิาร เพื่อรับโควตาท่ีจัดสรรให้เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561  โดยมหีลักเกณฑ์และรายละเอียด

ดังตอ่ไปนีค้ือ.- 
 

 
         

 คือ จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนอื  17  จังหวัด  ได้แก ่ เชยีงใหม ่  ล าปาง   แพร่   เชยีงราย   นา่น   ล าพูน  

พะเยา  แมฮ่่องสอน  พษิณุโลก  นครสวรรค์   อุตรดิตถ์   เพชรบูรณ์   ตาก   ก าแพงเพชร   สุโขทัย   พจิิตร         

และอุทัยธาน ี
 

 
           

  2.1  ในปีการศึกษา 2561 นี้  มหาวิทยาลัยได้จัดจ านวนท่ีน่ังใหน้ักเรียนแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนอืท้ัง 

17 จังหวัด ประมาณ  50 %   ของจ านวนท่ีน่ังท่ีจะรับนักศกึษาเข้าศึกษาทัง้หมดในทุกคณะและหรือสาขาวิชา รวมเป็น

จ านวนท่ีน่ังโควตาภาคเหนอื   4,472   ท่ีน่ัง  รายละเอยีดตามตารางจ านวนรับและวิชาสอบคัดเลอืกนักเรียนในเขต

พัฒนาภาคเหนือฯ ปีการศกึษา 2561  

 

 

 

 

2. จ านวนที่นั่งท่ีจัดให ้

1. จังหวัดท่ีได้รับโควตา 
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 2.2   รูปแบบการให้โควตา 

         รูปแบบการให้โควตาแบ่งเป็น  2  ส่วน ส่วนละ  50%    โดยจัดสรรจ านวนท่ีน่ังเป็นดังน้ี 

                 จ านวนท่ีน่ังโควตาท้ังหมด  4,472  ท่ีน่ัง  จะถูกแบง่เป็น  2  ส่วน คือ 

                          จ านวนท่ีน่ัง  2,236 ท่ีน่ัง  จะน ามาจัดสรรให้ตามสัดสว่นของผู้สมัครในอัตราส่วน   

   อ.รอบนอก : ท้ังจังหวัดเป็น  24 % : 76 %  คิดเป็นจ านวนท่ีน่ัง   537 : 1,699  ท่ีน่ัง 

      จ านวนท่ีน่ัง  2,236 ท่ีน่ัง  จะน ามาจัดสรรโดยใหผู้้สมัครสอบคัดเลอืกท่ีมิได้รับการคัดเลอืก 

      จากส่วนท่ี  1  แข่งขันรวมกันท้ัง  17  จังหวัดภาคเหนอื 
 

3. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก 

             คุณสมบัติท่ัวไป 

                1.  ตอ้งเป็นผู้ท่ีอยูใ่นประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

                2.  เป็นนักเรียนช้ัน ม.4, ม.5 ,ม.6 ตดิตอ่กัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน      

พุทธศักราช  2551  ท่ีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   หรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

เอกชน ของโรงเรียน  17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ   โดยมีเงื่อนไขตอ่ไปน้ี 

                   2.1   เป็นนักเรียนช้ัน  ม.6   ของโรงเรียนมัธยมศกึษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ   

                            ตลอดปีการศึกษา  2560 เท่านัน้ 

                   2.2   เป็นนักเรียนช้ัน  ม.5   ของโรงเรียนมัธยมศกึษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ   

                            ตลอดปีการศึกษา  2559 เท่านัน้ 

2.3 เป็นนักเรียนชัน้  ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศกึษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ    

                            ตลอดปีการศึกษา  2558 เท่านัน้ 

         ส าหรับนักศกึษาผู้ใหญ ่ตอ้งเป็นนักศกึษาผู้ใหญ่สายสามัญของโรงเรียนมัธยมศกึษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ

ตดิตอ่กัน  2 ปี  (4 ภาคเรียน)  เปิดสอนในลักษณะประเภทชัน้เรียน  ตามหลักสูตรมัธยมศกึษาตอนปลาย   

พ.ศ. 2530  ท่ีสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน            

                3. เป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรงและไมเ่ป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 

                4. จะตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีสถานภาพเป็นนักศกึษา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ในวันท่ีก าหนดให้สมัครสอบคัดเลอืก 

 

4.  การสมัครสอบคัดเลือก 

4.1 ผู้สมัครจะตอ้งสมัครผ่านระบบ  Internet  ทาง  website  http://www.reg.cmu.ac.th  

ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2560 โดยบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนพิมพ์ใบ

สมัคร ในวันที่ 1-4 ธันวาคม 2560 และผู้สมัครต้องเสียค่าสมัคร 250  บาท 

          4.2  นักเรียนมสีิทธ์ิเลอืกคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ได้ไม่เกิน  2  คณะ/สาขาวิชา  ในกลุ่มท่ีเนน้การเรียนดา้น  

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  หรือกลุ่ ม ท่ี เน้นการเ รียนด้านภาษาต่างประ เทศ กลุ่ มใดกลุ่ มหนึ่ ง เ ท่านั้ น  

จะเลือก 2 กลุ่มปนกันไม่ได้  

 

 

ส่วนที ่ 1 

ส่วนที ่ 2 

http://www.reg.cmu.ac.th/
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  4.3  ผู้สมัครส่งใบสมัคร และส่งหลักฐานตามโครงการท่ีระบุ(เฉพาะโครงการร่วม) พร้อมช าระเงินท่ีครู

ผู้รับผิดชอบการรับสมัครของโรงเรียน ท้ังนี้หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะและ

ไมค่ืนเงินให้ไม่ว่ากรณใีด ๆ  

          4.4  หน่วยรับสมัครของโรงเรียนรวบรวมรายชื่อผู้สมัครแบบฟอร์มต่าง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด พร้อม

ท้ังเงินค่าสมัคร  และจัดท าหนังสือน าส่งถึงส านักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่   

ไม่เกนิวันที่  12  ธันวาคม  2560  โดยยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 

          4.5  ในการรวบรวมรายชื่อผู้สมัครท่ีสมบูรณ์แล้วส่งถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอให้หน่วยรับสมัครของ

โรงเรียนรวบรวมสง่เพยีงคร้ังเดียวเท่านัน้  มหาวทิยาลัยจะไมรั่บรายช่ือท่ีสง่มาเพิ่มเตมิ 

          4.6   เงื่อนไขท่ีผู้สมัครสอบคัดเลอืกฯ จะตอ้งถอืปฏบัิตโิดยเครง่ครัด 

4.6.1   ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่าคณะที่เลือกเป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ 

กลุ่มภาษาต่างประเทศกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งเท่านั้น 

4.6.2  ในกรณีท่ีข้อมูลในการสมัครไมส่มบูรณ์ถูกตอ้งมหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะและ 

จะไมค่ืนเงินให ้หรือมหาวทิยาลัยขอใชส้ิทธ์ิในการแก้ไขข้อมูลเพือ่ให้ผู้สมัครได้รับประโยชนส์ูงสุด 

4.6.3   เงื่อนไขส าหรับผู้ท่ีมสีิทธ์ิเข้าศึกษาใน รอบท่ี 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  

ผู้ยืนยันสิทธ์ิในสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลอืกจากสถาบันอุดมศกึษาในรอบท่ี 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

ในระบบกลาง Clearing house ของ ทปอ.แล้ว ไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือกในรอบท่ี 2 การรับแบบโควตา เว้นแต่ได้

ด าเนนิการสละสิทธ์ิเข้าศึกษาและได้รับการคืนสิทธ์ิในระบบ TCAS แลว้ 

 

5.  การสอบคัดเลือกเขา้ศึกษา 
 

 5.1  ในปีการศึกษา 2561 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่จะน าคะแนนจากการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา วิชาความถนัด

ท่ัวไป และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 และวิชาท่ีคณะวิจิตรศิลป์จัดสอบเอง 

มาใชใ้นการรวมคะแนนและจัดล าดับท่ี โดยมีวิชาดังนี้ 

 

 

 

09 ภาษาไทย 09 ภาษาไทย 

19 สังคมศึกษา 19 สังคมศึกษา 

29 ภาษาอังกฤษ 29 ภาษาอังกฤษ 

39 คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + เพ่ิมเตมิ) 89 คณิตศาสตร์ 2 (พื้นฐาน) 

49 ฟิสิกส ์ 99 วทิยาศาสตร์ท่ัวไป 

59 เคม ี  

69 ชวีวทิยา  

  
 

วิชาสามัญ 9 วชิา 

กลุ่มวิทย์ - คณิต กลุ่มภาษาตา่งประเทศ 
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85 GAT ความถนัดท่ัวไป 

71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 

72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์  

73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 

74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชพีครู 

76 PAT 6 ความถนัดทางศลิปกรรมศาสตร์ 

77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝร่ังเศส 

78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 

79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น 

80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน 

81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ 

82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาล ี

 

 

FA1 ความรู้ท่ัวไปทางทัศนศิลป์และวาดเส้น 

FA2 ความรู้ท่ัวไปทางศลิปวัฒนธรรมและปฏบัิตกิาร 

FA3 ความรู้ท่ัวไปทางการออกแบบและปฏบัิตกิาร 

 

นักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ท่ีประสงค์จะรับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ในระบบการคัดนักเรียนในเขต

พัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ปีการศึกษา 2561 (รอบท่ี 2) จะต้องสอบวิชาดังกล่าว โดยมี

คะแนนครบทุกวิชาตามท่ี คณะ/สาขา ก าหนด และมีคะแนนขั้นต่ าในรายวิชาตามท่ีคณะ/สาขาวิชา ก าหนด หากไม่

เป็นไปตามเงื่อนไข คะแนนของนักเรียนจะไมถู่กน าไปรวมคะแนน และจัดล าดับท่ี 

 

วิชาความถนัดทั่วไปและวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชพี GAT /PAT 

วิชาที่คณะวิจิตรศลิป์จัดสอบ 
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5.2 การรวมคะแนนและการจัดที่นัง่ในคณะ 

 การสอบคัดเลอืกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนอื 17 จังหวัด เขา้ศกึษาในมหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่ใชก้าร

คัดเลอืกในรูปแบบโควตาตามสดัสว่นของผู้สมัคร ซึง่แบ่งการจดัสรรท่ีน่ังเป็นสามสว่น คือ  

1. โควตาอ าเภอรอบนอก จัดสรรให้เฉพาะนักเรียนจากโรงเรียนท่ีไม่อยูใ่นอ าเภอเมอืงของแตล่ะจังหวัด  

2. โควตาจังหวัด จัดสรรให้นักเรียนท้ังจังหวัด  

3. โควตาภาคเหนอื จัดสรรให้นักเรียนท้ัง 17 จังหวัด โดยมีขัน้ตอนการรวมคะแนนและจัดที่นั่งจากคะแนนสอบ 

โดยสังเขปคือ 

1. หลังจากได้รับคะแนนรายวชิาของผู้สมัครจาก สทศ. แลว้ จะรวมคะแนนและหาค่าเฉลี่ยคะแนนรวมของ

วชิาหลัก ของผู้สมัครท้ังสองสาย  โดยผู้สมัครท่ีเลอืกคณะสายวทิยาศาสตร์ วิชาหลักประกอบไปด้วย  7 

วชิาคือ 09 ภาษาไทย  19 สังคมศึกษา  29 ภาษาอังกฤษ  39 คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเตมิ)      

49 ฟิสิกส ์  59 เคม ี  69 ชวีวทิยา  และผู้สมัครท่ีเลอืกคณะสายศลิป์ วชิาหลักประกอบ 5 วชิาคอื      

09 ภาษาไทย  19 สังคมศึกษา  29 ภาษาอังกฤษ  89 คณิตศาสตร์ 2 (พื้นฐาน) 99 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

2. นักเรียนท่ีมีคะแนนไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่ม จงึจะมสีิทธ์ิได้รับการพจิารณาจัดสรรโควตา 

และท่ีน่ังในคณะ 

3. ในกาจัดสรรโควตา จะใช้คะแนนจากวิชาหลักของแต่ละสาย ซึ่งเป็นวิชาบังคับท่ีนักเรียนทุกคนจะต้อง

สอบ เพื่อความเป็นธรรมแก่นักเรียนทุกคน โดยจะจัดสรรโควตาอ าเภอรอบนอก และโควตาจังหวัด

ตามล าดับ โดยข้ันตอนการจัดสรรโควตานี้ นักเรยีนจะยังไม่ได้ที่นั่งในคณะที่เลือกทันที 

4. หลังจากจัดสรรนักเรียนตามโควตาแล้ว จะเป็นการจัดท่ีนั่งในคณะให้แก่นักเรียนท่ีได้โควตาตามล าดับ

สาขาวิชาท่ีนักเรียนเลือก ซึ่งในขั้นตอนนี้จะน าเงื่อนไขการรับเข้าของแต่ละสาขาวิชามาพิจารณา 

เช่น คะแนนขั้นต่ ารายวิชา คะแนนรวมทุกวิชา และหากคณะท่ีนักเรียนเลือกมีการก าหนดให้สอบ            

วชิาเฉพาะ จะน าคะแนนจากวิชาเฉพาะมารวมและพจิารณาในขัน้ตอนนี้ 

5. นักเรียนท่ีมีคะแนนรวมวิชาหลักเกินค่าเฉลี่ยของกลุ่ม แต่ไม่ได้รับจัดสรรโควตาอ าเภอรอบนอก หรือ

โควตาจังหวัด รวมถึงนักเรียนท่ีได้รับจัดสรรโควตา แต่ไม่ได้รับการจัดสรรท่ีน่ังในสาขาวิชาที่ตัวเองเลือก 

จะมีสิทธ์ิได้รับการพิจารณาจัดสรรโควตาภาคเหนือ โดยจะพิจารณาจากล าดับท่ีนักเรียนเลือก 

จ านวนท่ีนั่งท่ีเหลืออยู่ในแต่ละคณะ เงื่อนไขการรับเข้าของแต่ละคณะ เช่น คะแนนขั้นต่ ารายวิชา    

คะแนนรวมทุกวิชา และคะแนนวชิาเฉพาะ  

 มหาวิทยาลัยขอแจ้งให้ทราบโดยท่ัวกันว่า นักเรียนจะต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด จึงจะได้รับการพิจารณาจัดสรรโควตา และ จัดท่ีนั่งในคณะ ซึ่งหากนักเรียนจากโรงเรียนในเขตอ าเภอรอบ

นอกได้รับการจัดท่ีน่ังไม่ครบตามจ านวนโควตาท่ีจัดสรร มหาวิทยาลัยจะน าจ านวนท่ีนั่งท่ีเหลือไปสมทบให้กับโควตา

จังหวัดในจังหวัดนัน้ ๆ และหากนักเรียนในจังหวัดใดได้รับการจัดท่ีน่ังไมค่รบตามจ านวนโควตาท่ีจัดสรร มหาวิทยาลัย

จะน าจ านวนท่ีน่ังท่ีเหลอืไปรวมกับโควตาภาคเหนอื  

 

 

การตัดสินของคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกถอืเป็นท่ีสิ้นสุด 
 

 

 

 



ก
า ร

การยนืยันเลือกทีเ่รียน  1  สถาบัน ตามระบบ  Clearing House 
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6. ประกาศเลขประจ าตวัผู้สมัคร/รายช่ือผู้มีสทิธิ์รับการคดัเลือก/จ านวนโควตาที่จัดสรรให ้
                

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่จะประกาศเลขประจ าตัวผู้สมัคร   รายช่ือผู้มสีิทธ์ิเข้ารับการคัดเลอืกและจ านวน
โควตาท่ีจัดสรรให้แต่ละจังหวัด และผู้สมัครพิมพบั์ตรประจ าตัวผู้สมัครทาง website  http://www.reg.cmu.ac.th   
ในวันที ่ 5 มกราคม 2561   
  

7. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 

                   

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลอืก พร้อมท้ังก าหนดวัน/เวลา การตรวจรา่งกาย ,
เอกซเรย ์และการสอบสัมภาษณ ์ในวันที ่ 23 เมษายน 2561  ทาง  website : http://www.reg.cmu.ac.th 

 

8. การสอบสัมภาษณ์  ตรวจร่างกาย  เอกซเรย ์และประกาศรายชื่อผู้ผา่นการสอบสัมภาษณ์ 
  

ในปีการศึกษา  2561  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ก าหนดใหผู้้ผา่นการคัดเลอืก มาสอบสัมภาษณ ์ ตรวจรา่งกาย  

เอกซเรย ์  ในวนัที่  25 เมษายน 2561  ณ คณะที่ได้รับการคดัเลอืก  

 (มหาวทิยาลัยเชียงใหม่จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคดัเลอืกในวันที่ 23 เมษายน 2561) 
 

        

การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
 
          มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ใน วนัที ่ 27 เมษายน 2561   
ทาง website  http://www.reg.cmu.ac.th 
 

 

 

 นักเรียนท่ีมีรายช่ือในประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จะตอ้งแจง้ยนืยันเลอืกท่ีเรียน  1  สถาบัน 
กับท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  ตามระบบ Clearing House  ในวนัที่ 3-6 พฤษภาคม 2561  

หากไม่ด าเนินการใด ๆ จะถือวา่ผู้นั้นสละสิทธิ์การเขา้ศึกษาจากการสอบคดัเลือกนกัเรียนในเขต
พัฒนาภาคเหนือ   ปีการศกึษา  2561   
 

9. การรายงานตัวขึน้ทะเบียนเป็นนักศกึษา 

          9.1  ให้ผู้สมัครท่ีผ่านการสอบคัดเลือกหรือได้รับการคัดเลือกได้แล้วให้ไปรายงานตัวท่ีส านักทะเบียนและ
ประมวลผล  มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   และท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา   ตามวัน    เวลา
และสถานที่ท่ีก าหนดในประกาศของมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่    โดยน าหลักฐานท่ีมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ก าหนดมาแสดง
ในวันรายงานตัว (มหาวทิยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกคร้ังในวันสอบสัมภาษณ์) 
          9.2  ผู้สมัครท่ีไม่ไปรายงานตัวภายใน  10 วันท าการ  นับจากวนัท่ีก าหนดให้รายงานตัวจะถือว่าสละสิทธ์ิการ
เข้าเป็นนักศกึษามหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
          9.3  ก าหนดเปิดและปิดการศึกษา 
                 ภาคเรียนท่ีหน่ึง     ระหว่างเดอืนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2561 
                 ภาคเรียนท่ีสอง     ระหว่างเดอืนมกราคม – เมษายน  2562 
                 ภาคเรียนฤดูร้อน   ระหว่างเดอืนมถิุนายน – กรกฎาคม  2562 

http://www.reg.cmu.ac.th/
http://www.reg.cmu.ac.th/
http://www.reg.cmu.ac.th/

