
     ดว้ยมหาวทิยาลยัเชยีงใหมไ่ดรั้บนโยบายจากที่ประชุมอธกิารบดแีหง่ประเทศไทย (ทปอ.)  มาด าเนนิการคดัเลอืก

บคุคลเขา้ศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา (TCAS) ระดบัปริญญาตรี  ปกีารศกึษา 2561    โดยก าหนดใหด้ าเนนิการรับสมคัรและ

คดัเลอืกบคุคลเขา้ศกึษา 5 รอบ ไดแ้ก ่รอบที่ 1 การรับดว้ย Portfolio โดยไมม่กีารสอบขอ้เขยีน , รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

ที่มกีารสอบขอ้เขยีนหรือขอ้สอบปฏบิตั,ิ รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกนั , รอบที่ 4  Admission , รอบที่ 5 การรับตรงอสิระ  โดย

มรีายละเอยีดการรับบคุคลเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัเชยีงใหมท่ัง้ 5 รอบ  ดงัตอ่ไปนี้

1.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร

1. เปน็ผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธปิไตยที่มพีระมหากษตัริย์เปน็ประมขุ

2. เปน็ผู้ที่ไมม่โีรคตดิตอ่ร้ายแรง โรคที่สงัคมรังเกยีจ  หรือโรคส าคญัที่จะเปน็อุปสรรคตอ่การศกึษา

3. เปน็ผู้ที่มคีวามประพฤตเิรียบร้อย และรับรองตอ่มหาวทิยาลยัไดว้า่   จะตั้งใจศกึษาเลา่เรียนเตม็ความสามารถและจะ

ปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัที่มอียู่แลว้  หรือที่จะมตีอ่ไปโดยเคร่งครัดทกุประการ

4. ตอ้งเปน็ผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย     

5. จะตอ้งไมเ่ปน็ผู้ที่ถกูลงโทษเนื่องจากการกระท าผิด หรือร่วมกระท าทจุริตในการสอบฯ  เพือ่สมคัรเขา้ศกึษาในสถาบนั

อุดมศกึษา ในชว่งเวลา 3 ปทีี่ผ่านมา

2.  การด าเนนิการรับสมัครและคัดเลอืกบุคคลเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่    มีจ านวนท่ีเปดิรับสมัครท้ังสิ้น

     จ านวน 8,992  คน  ดังรายละเอยีดต่อไปนี้

รอบท่ี 1  การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบขอ้เขยีน  รับจ านวน  819 คน       ซึ่งมกีารด าเนนิการ 2 รอบ และมี

             หนว่ยงานเปน็ผู้ด าเนนิการรับสมคัรและคดัเลอืก ดงัตอ่ไปนี้

ก.)  การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบขอ้เขยีน   ที่ด าเนนิการโดยส านกัทะเบยีนและประมวลผล

1.  จ านวนรับรอบท่ี 1/1   ประกอบดว้ยการรับเขา้ 6 ประเภท    ตามคณุสมบตัขิองผู้สมคัรแตล่ะรหสั/คณะ/สาขาวชิา

โดยสามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดไดท้ี่  http://www.reg.cmu.ac.th (หัวขอ้ผู้สนใจเขา้ศึกษา)

ล าดับ รหัส คณะ / โครงการ จ านวนรับ

   รอบท่ี 1/1  การรับด้วย Portfolio

1 00410101101  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 25

2 00410105105  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาบา้นและชุมชน 8

3 00410108108  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาปรัชญา / นักคดิเพื่อสังคม 12

4 00410111111  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาญี่ปุน่ 5

5 00410112113  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาจนี 9

6 00410114117  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาและวัฒนธรรมพมา่ 4

ประกาศมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่

เรื่อง   การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  (TCAS)

ระดับปรญิญาตร ีปกีารศึกษา 2561

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



ล าดับ รหัส คณะ / โครงการ จ านวนรับ

7 00410204114  คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาภาษาไทย 12

8 00410206113  คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาสังคมศกึษา 10

9 00410211110  คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 5

10 00410212111  คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาพลศกึษา 7

11 00410301110  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาศลิปะภาพพมิพ์ 5

12 00410302102  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาจติรกรรม 6

13 00410303103  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาประตมิากรรม 5

14 00410304104  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาศลิปะไทย 2

15 00410305105  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาการออกแบบ ประเภทวทิย์ 8

16 00410305205  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาการออกแบบ ประเภทศลิป์ 7

17 00410306107  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาศลิปะการถา่ยภาพ ประเภทวทิย์ 5

18 00410306207  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาศลิปะการถา่ยภาพ ประเภทศลิป์ 5

19 00410307108  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาสื่อศลิปะ และการออกแบบสื่อ ประเภทวทิย์ 5

20 00410307208  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาสื่อศลิปะ และการออกแบบสื่อ ประเภทศลิป์ 5

21 00410308109  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาสหศาสตร์ศลิป์ 15

22 00410309111  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาศลิปะการดนตรีและการแสดง 12

23 00410401101  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภูมศิาสตร์ ประเภทวทิย์ 15

24 00410403103  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา / สังคมศาสตร์เพื่อสังคม 

ประเภทวทิย์

5

25 00410403203  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา / สังคมศาสตร์เพื่อสังคม 

ประเภทศลิป์

5

26 00410601101  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา / รับนักเรียนที่มคีวามรู้ ความสามารถ 

ทักษะฯ

2

27 00410602102  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ / รับนักเรียนที่มคีวามรู้ ความสามารถ

 ทักษะฯ

9

28 00410603103  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม / รับนักเรียนที่มคีวามรู้ 

ความสามารถ ทักษะฯ

2

29 00410604104  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ / รับนักเรียนที่มคีวามรู้ 

ความสามารถ ทักษะฯ

12

30 00410605105  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล / รับนักเรียนที่มคีวามรู้ 

ความสามารถ ทักษะฯ

7

31 00410606106  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเหมอืงแร่ / ผลติวศิวกรเหมอืงแร่ตามความ

ตอ้งการของผู้ประกอบการ

12

32 00410608108  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ / รับนักเรียนที่มอัีจฉริยะภาพ

ทางคอมพวิเตอร์

12

33 00410671110  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมระบบสารสนเทศและเครือขา่ย หลักสูตร

นานาชาต ิ/ รับนักเรียนที่มอัีจฉริยะภาพทางคอมพวิเตอร์

5

34 00410671210  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมระบบสารสนเทศและเครือขา่ย หลักสูตร

นานาชาต ิ/ รับนักเรียนที่มคีวามรู้ฯ ทางดา้นภาษาอังกฤษ

5

35 00410601201  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา / รับนักเรียนผู้มผีลการเรียนดเีดน่ 10

2



ล าดับ รหัส คณะ / โครงการ จ านวนรับ

36 00410602202  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ / รับนักเรียนผู้มผีลการเรียนดเีดน่ 5

37 00410603203  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม / รับนักเรียนผู้มผีลการเรียนดเีดน่ 10

38 00410604204  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ / รับนักเรียนผู้มผีลการเรียนดเีดน่ 15

39 00410605205  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล / รับนักเรียนผู้มผีลการเรียนดเีดน่ 25

40 00410606206  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเหมอืงแร่ / รับนักเรียนผู้มผีลการเรียนดเีดน่ 5

41 00410608208  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ / รับนักเรียนผู้มผีลการเรียน

ดเีดน่

5

42 00410671310  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมระบบสารสนเทศและเครือขา่ย หลักสูตร

นานาชาต ิ/ รับนักเรียนผู้มผีลการเรียนดเีดน่

2

43 00410802102  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวชิาพชืไร่ พชืสวน สัตวศาสตร์ กฏีวทิยา โรคพชื ฯลฯ / ผู้มี

อัจฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์เกษตร

20

44 00410901101  คณะทันตแพทยศาสตร์ / หมอฟันคนดี 5

45 00411601101  คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวทิย์ / รับผู้มคีวามสามารถดเีดน่ทางดา้นเศรษฐศาสตร์

46 00411601201  คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศลิป ์/ รับผู้มคีวามสามารถดเีดน่ทางดา้นเศรษฐศาสตร์

47 00411771103  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวชิาการออกแบบเชงิบูรณาการสถาปัตยกรรมแนว

ใหม ่หลักสูตรนานาชาต ิ4 ปี

5

48 00411801101  คณะการสื่อสารมวลชน / ผู้มคีวามสามารถพเิศษทางการสื่อสารมวลชน 13

49 00411902402  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ / นักรัฐ

ประศาสนศาสตร์ชา้งเผือก

5

50 00411903103  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาการระหวา่งประเทศ 17

51 00412001103  คณะนติศิาสตร์ / ผู้มคีวามสามารถดเีดน่ดา้นภาษาอังกฤษ 10

52 00412001201  คณะนติศิาสตร์ / ผู้ไดรั้บรางวัลการตอบปัญหากฎหมายระดับประเทศ 10

53 00412101104  วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวชิาแอนนเิมชันและเกม ประเภทวทิย์ / 

สง่เสริมนักเรียนผู้ที่มคีวามสามารถพเิศษฯ ในการประกวดแขง่ขัน

5

54 00412102102  วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวชิาการจัดการสมัยใหมแ่ละเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประเภทวทิย์ / สง่เสริมนักเรียนผู้ที่มคีวามสามารถพเิศษฯ ในการประกวด

5

55 00412171103  วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ หลักสูตรนานาชาต ิ

ประเภทวทิย์ / สง่เสริมนักเรียนผู้ที่มคีวามสามารถพเิศษฯ ในการประกวดแขง่ขัน

5

56 00412101204  วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวชิาแอนนเิมชันและเกม ประเภทวทิย์ / รับ

นักเรียนผู้ที่มคีวามสามารถพเิศษฯ (Gifted IT)

10

57 00412102202  วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวชิาการจัดการสมัยใหมแ่ละเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประเภทวทิย์ / รับนักเรียนผู้ที่มคีวามสามารถพเิศษฯ (Gifted IT)

10

58 00412171203  วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ หลักสูตรนานาชาต ิ

ประเภทวทิย์ / รับนักเรียนผู้ที่มคีวามสามารถพเิศษฯ (Gifted IT)

5

   รอบท่ี 1/1  การรับนักเรยีนท่ีมีผลการเรยีนดี

1 00410701101  คณะแพทยศาสตร์ / เรียนดโีอลมิปกิ 10

2 00410701201  คณะแพทยศาสตร์ / เรียนดอัีงกฤษ (โรงเรียนไทย) 45

3 00411901104  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง 3

4 00411902102  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 12

5 00412101304  วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวชิาแอนนเิมชันและเกม ประเภทวทิย์ 5

6 00412102302  วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวชิาการจัดการสมัยใหมแ่ละเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประเภทวทิย์

5

10

3



ล าดับ รหัส คณะ / โครงการ จ านวนรับ

7 00412171303  วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ หลักสูตรนานาชาต ิ

ประเภทวทิย์

2

   รอบท่ี 1/1  การรับนักกีฬาท่ีมีความสามารถดเีด่นระดับนานาชาติ และระดับชาติ

1 00410101201  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 1

2 00410212211  คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาพลศกึษา 5

3 00410501100  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคม ีเคมอุีตสาหกรรม ชวีเคมแีละชวีเคมเีทคโนโลยี 1

4 00410502100  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาชวีวทิยา จุลชวีวทิยา สัตววทิยา 1

5 00410503100  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาฟสิกิส ์วัสดุศาสตร์ 1

6 00410504104  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาธรณีวทิยา 1

7 00410505113  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาอัญมณีวทิยา 1

8 00410506100  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ สถติิ 1

9 00410507103  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 1

10 00410601301  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 1

11 00410602302  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ 2

12 00410603303  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 1

13 00410604304  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 1

14 00410605305  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 1

15 00410606306  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเหมอืงแร่ 2

16 00410608308  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 1

17 00410671410  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมระบบสารสนเทศและเครือขา่ย หลักสูตร

นานาชาติ

1

18 00410701401  คณะแพทยศาสตร์ 1

19 00410802202  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวชิาพชืไร่ พชืสวน สัตวศาสตร์ กฏีวทิยา โรคพชื ฯลฯ 3

20 00411104104  คณะเทคนคิการแพทย์ สาขาวชิากายภาพบ าบัด 2

21 00411303204  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาวศิวกรรมกระบวนการอาหาร 1

22 00411501400  คณะบริหารธุรกจิ 2

23 00411601301  คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวทิย์

24 00411601401  คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศลิป์

25 00411671101  คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาต ิประเภทวทิย์

26 00411671201  คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาต ิประเภทศลิป์

27 00411801201  คณะการสื่อสารมวลชน 2

28 00411902202  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 1

29 00411903203  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาการระหวา่งประเทศ 1

30 00412001301  คณะนติศิาสตร์ 2

   รอบท่ี 1/1  การรับนักเรยีนจากโครงการสนับสนุนการจดัต้ังห้องเรยีนวิทยาศาสตร์ในโรงเรยีน (วมว.)

1 00410601401  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 5

2 00410604404  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 10

3 00411301101  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2

4 00411302102  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยีชวีภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 2

5 00411303104  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาวศิวกรรมกระบวนการอาหาร 2

6 00411304105  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยีการพัฒนาผลติภัณฑ์ 2

2

2
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ล าดับ รหัส คณะ / โครงการ จ านวนรับ

7 00411305103  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยีการบรรจุ 2

8 00411306106  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยีผลติภัณฑท์างทะเล 2

   รอบท่ี 1/1  การรับนักเรยีนจากโครงการเด็กดมีีท่ีเรยีน

1 00411101101  คณะเทคนคิการแพทย์ สาขาวชิาเทคนคิการแพทย์ 15

2 00411102102  คณะเทคนคิการแพทย์ สาขาวชิากจิกรรมบ าบัด 10

3 00411104204  คณะเทคนคิการแพทย์ สาขาวชิากายภาพบ าบัด 2

4 00411301201  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5

5 00411302202  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยีชวีภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 5

6 00411303304  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาวศิวกรรมกระบวนการอาหาร 5

7 00411304205  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยีการพัฒนาผลติภัณฑ์ 5

8 00411305203  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยีการบรรจุ 5

9 00411306206  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยีผลติภัณฑท์างทะเล 5

10 00411902302  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 2

   รอบท่ี 1/1  การรับนักเรยีนพกิาร

1 00410301210  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาศลิปะภาพพมิพ์ 1

2 00410302202  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาจติรกรรม 1

3 00410303203  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาประตมิากรรม 1

2.  การรับสมัคร  รอบท่ี 1/1

      เปดิรับสมคัร ต้ังแต่วันท่ี  2-12 ตุลาคม 2560  (สง่เอกสารไดไ้มเ่กนิวันที่ 16 ตลุาคม 2560)   โดยด าเนนิการ

สมคัรได ้ ทาง  http://www.reg.cmu.ac.th (หวัขอ้ผู้สนใจเขา้ศกึษา)      ซึง่ผู้สมัครมีสทิธิ์เลอืกสมัครได้เพยีง 1

รหัส/คณะ/สาขาวิชาเท่านัน้ (ยกเวน้โครงการรับนกักฬีาที่มคีวามสามารถดเีดน่ระดบันานาชาต ิและระดบัชาต ิ ที่

เลอืกได ้2 อันดบั)    ทัง้นี้ หากยืนยันบนัทกึขอ้มลูการเลอืกคณะ/สาขาวชิาแลว้ จะไมส่ามารถแกไ้ขขอ้มลูการเลอืก

ไดอ้กี และเมื่อยืนยันการสมคัรเรียบร้อยแลว้      ใหผู้้สมคัรพมิพใ์บสมคัรและใบแจ้งการช าระเงนิเพือ่น าไปช าระคา่

สมคัร จ านวน 200 บาท (สองร้อยบาทถว้น)   ยกเว้น โครงการเรียนดโีอลมิปกิ และเรียนดภีาษาอังกฤษ (โรงเรียน

ไทย) ของคณะแพทยศาสตร์ ที่ตอ้งช าระคา่สมคัร 300 บาท (สามร้อยบาทถว้น)  ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ฯ   ไมเ่กนิ

วันที่ 12 ตลุาคม 2560 เทา่นั้น     แลว้ผู้สมคัรด าเนนิการจัดสง่เอกสารไปยังมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ดงันี้

1.  ใบสมคัรที่ตดิรูปถา่ยที่ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6  เดอืน  ขนาด  3x4  เซนตเิมตร

2.  ใบแจ้งการช าระเงนิของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สว่นดา้นบน  ที่ธนาคารประทบัตรารับช าระเงนิแลว้

     และใหผู้้สมคัรถา่ยส าเนาเกบ็ไวเ้ปน็หลกัฐานดว้ย

3.  ระเบยีนแสดงผลการเรียนหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย(ปพ.1)  4 เทอม

     ที่มหีวัหนา้สถานศกึษาหรือผู้ไดรั้บมอบหมายลงนามรับรองและประทบัตราของโรงเรียนเปน็ส าคญั

4.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้สมคัร  1 แผ่น

5.  แฟม้สะสมผลงาน (Portfolio) และ/หรือเอกสารประกอบการสมคัรอื่น ๆ ตามที่แตล่ะโครงการ คณะ/สาขาวชิาได้

     ก าหนดไวใ้นเอกสารแนบทา้ยประกาศ (ถา้มี)

6.  การจัดสง่เอกสารไปยังมหาวทิยาลยัเชยีงใหมน่ั้น    สามารถด าเนนิการได ้ 2  ทาง  คอื 

    1.  ยืน่ด้วยตนเอง     ณ  ฝ่ายแนะแนวและรับเขา้ศกึษา   ส านกัทะเบยีนและประมวลผล

    มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ ตามวัน และเวลาราชการ (08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.)

    2.  ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีน   ซึ่งสามารถพมิพท์ี่อยู่การสง่ไดจ้าก website  การรับสมคัรฯ
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หมายเหตุ.-  ผู้สมคัรสามารถตรวจสอบสถานะการช าระเงนิและการรับใบสมคัรไดท้ี่  website  การรับสมคัรฯ

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่  053-948914 - 18

3.  วิธกีารคัดเลอืก รอบท่ี 1/1

     3.1  มหาวทิยาลยัเชยีงใหมจ่ะพจิารณาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  และเกณฑก์ารคดัเลอืกที่แตล่ะโครงการก าหนด

     3.2  มหาวทิยาลยัเชยีงใหมโ่ดยคณะกรรมการของคณะ/โครงการ เปน็ผู้ด าเนนิการคดัเลอืกและสอบสมัภาษณ์

     3.3  ผลการพจิารณาของคณะกรรมการถอืเปน็ที่สิ้นสดุ

ข.)  การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบขอ้เขยีน   ที่ด าเนนิการโดยคณะ

ประกอบดว้ยจ านวนรับ / คณุสมบตัขิองผู้สมคัรแตล่ะรหสั/คณะ/สาขาวชิา และวธิกีารคดัเลอืก  เปน็ไปตามเอกสาร

แนบทา้ยประกาศของแตล่ะคณะ    โดยสามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดไดท้ี่   http://www.reg.cmu.ac.th  (หัวขอ้ผู้สนใจเขา้

ศกึษา)   ทัง้นี้ ยกเวน้เฉพาะคณะบริหารธุรกจิ (ล าดบั 14-16)  ใหด้รูายละเอยีดไดท้ี่  http://www.ba.cmu.ac.th/

ล าดับ รหัส คณะ / โครงการ จ านวนรับ

   รอบท่ี 1/1  การรับนักเรยีนท่ีด าเนนิการโดยคณะ

1 00410599100  คณะวทิยาศาสตร์ / พสวท. (ตอ่เนื่อง) 20

2 00410599200  คณะวทิยาศาสตร์ / รับนักเรียนจากคา่ยโอลมิปกิวชิาการ 20

3 00410599300  คณะวทิยาศาสตร์ / ฟสิกิสส์ัประยุทธ์ 2

4 00410599400  คณะวทิยาศาสตร์ / พัฒนาอัจฉริยภาพส าหรับเด็กและเยาวชน (ร่วมกับ สวทช.) 3

5 00410599500  คณะวทิยาศาสตร์ / วมว. 16

6 00410599600  คณะวทิยาศาสตร์ / รับผู้มคีวามสามารถพเิศษทางคณิตศาสตร์ 3

7 00410599700  คณะวทิยาศาสตร์ / รับผู้มคีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5

8 00411301301  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร / รับบุคคล

ผู้มคีวามสามารถพเิศษ

2

9 00411302302  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยีชวีภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร / รับ

บุคคลผู้มคีวามสามารถพเิศษ

2

10 00411303404  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาวศิวกรรมกระบวนการอาหาร / รับบุคคลผู้มี

ความสามารถพเิศษ

2

11 00411304305  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยีการพัฒนาผลติภัณฑ ์/ รับบุคคลผู้มี

ความสามารถพเิศษ

2

12 00411305303  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยีการบรรจุ / รับบุคคลผู้มคีวามสามารถ

พเิศษ

2

13 00411306306  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยีผลติภัณฑท์างทะเล / รับบุคคลผู้มี

ความสามารถพเิศษ

2

14 00411501100  คณะบริหารธุรกจิ / ทายาทศษิย์เกา่ Acc Ba 5

15 00411501200  คณะบริหารธุรกจิ / ทายาทผู้ประกอบการธุรกจิ 25

16 00411501300  คณะบริหารธุรกจิ / ผู้มศีักยภาพพเิศษในการเป็นผู้น าและในทางธุรกจิ 10

4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เขา้สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย ์ (รอบท่ี 1/1)

      มหาวทิยาลยัเชยีงใหมจ่ะประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิ์เขา้สอบสมัภาษณ์    ในวันท่ี  22 พฤศจกิายน 2560     ทาง

 http://www.reg.cmu.ac.th
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5.  การสอบสัมภาษณ์  ตรวจร่างกายและเอกซเรย ์ (รอบท่ี 1/1)

      ใหผู้้ที่ผ่านการคดัเลอืกและมสีทิธิ์เขา้สอบสมัภาษณ์  ไปเขา้รับการสอบสมัภาษณ์   ณ คณะที่ไดรั้บการคดัเลอืก

ในวันท่ี 2-3 ธันวาคม 2560    ส าหรับการตรวจร่างกายและเอกซเรย์  มหาวทิยาลยัเชยีงใหมจ่ะแจ้งรายละเอยีดให้

ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิ์เขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

      ทัง้นี้  ในกรณีของคณะที่ตอ้งใชผ้ลการตรวจร่างกายฯ  ประกอบการสอบสมัภาษณ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหมจ่ะแจ้ง

รายละเอยีดใหท้ราบในวันประกาศรายชื่ผู้มสีทิธิ์เขา้สอบสมัภาษณ์ฯ

6.  การยนืยนัสทิธิ์ Clearing House  (รอบท่ี 1/1)

     ผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์  จะตอ้งแจ้งยืนยันสทิธิ์เพือ่เขา้ศกึษาในระบบ   Clearing House  ของ ทปอ.        ทาง

 http://a.cupt.net   ในวันท่ี 15-19 ธันวาคม  2560

7.  การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  (รอบท่ี 1/1)

      มหาวทิยาลยัเชยีงใหมจ่ะประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิ์เขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ในวันท่ี  25 ธันวาคม 2560

ทาง  http://www.reg.cmu.ac.th 

ค.)  การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบขอ้เขยีน   ที่ด าเนนิการโดยส านกัทะเบยีนและประมวลผล

1.  จ านวนรับรอบท่ี 1/2     เปน็การรับนกัเรียนที่มผีลการเรียนด ีของคณะแพทยศาสตร์  ตามคณุสมบตัขิองผู้สมคัร

แตล่ะรหสั  โดยสามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดไดท้ี ่ http://www.reg.cmu.ac.th (หัวขอ้ผู้สนใจเขา้ศึกษา)

ล าดับ รหัส คณะ / โครงการ จ านวนรับ

   รอบท่ี 1/2  การรับนักเรยีนท่ีมีผลการเรยีนดี

1 00410701301  คณะแพทยศาสตร์ / เรียนดอัีงกฤษ (โรงเรียนนานาชาติ) 5

2.  การรับสมัคร  รอบท่ี 1/2

        เปดิรับสมคัร ต้ังแต่วันท่ี  22 ธันวาคม 2560 - 15 มกราคม 2561  (สง่เอกสารไดไ้มเ่กนิวันที่ 16 มกราคม

2561)  โดยด าเนนิการสมคัรได ้ ทาง  http://www.reg.cmu.ac.th (หวัขอ้ผู้สนใจเขา้ศกึษา)     และเมื่อยืนยันการ

สมคัรเรียบร้อยแลว้   ใหผู้้สมคัรพมิพใ์บสมคัรและใบแจ้งการช าระเงนิเพือ่น าไปช าระคา่สมคัร    จ านวน 300 บาท

(สามร้อยบาทถว้น)  ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  ไมเ่กนิวันที่ 15 มกราคม 2561 เทา่นั้น    แลว้ผู้สมคัร

ด าเนนิการจัดสง่เอกสารไปยังมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ดงันี้

1.  ใบสมคัรที่ตดิรูปถา่ยที่ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6  เดอืน  ขนาด  3x4  เซนตเิมตร

2.  ใบแจ้งการช าระเงนิของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั(มหาชน) สว่นดา้นบน ที่ธนาคารประทบัตรารับช าระเงนิแลว้

     และใหผู้้สมคัรถา่ยส าเนาเกบ็ไวเ้ปน็หลกัฐานดว้ย

3.  ระเบยีนแสดงผลการเรียนหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย(ปพ.1) 4 เทอม

     ที่มหีวัหนา้สถานศกึษาหรือผู้ไดรั้บมอบหมายลงนามรับรองและประทบัตราของโรงเรียนเปน็ส าคญั

4.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้สมคัร  1 แผ่น

5.  แฟม้สะสมผลงาน (Portfolio) เอกสารประกอบการสมคัรอื่น ๆ ตามที่คณะแพทยศาสตร์ไดก้ าหนดไวใ้นเอกสาร

     แนบทา้ยประกาศ (ถา้มี)

6.  การจัดสง่เอกสารไปยังมหาวทิยาลยัเชยีงใหมน่ั้น    สามารถด าเนนิการได ้ 2  ทาง  คอื 

    1.  ยืน่ด้วยตนเอง     ณ  ฝ่ายแนะแนวและรับเขา้ศกึษา   ส านกัทะเบยีนและประมวลผล

    มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ ตามวัน และเวลาราชการ (08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.)
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    2.  ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีน   ซึ่งสามารถพมิพท์ี่อยู่การสง่ไดจ้าก website  การรับสมคัรฯ

หมายเหตุ.-  ผู้สมคัรสามารถตรวจสอบสถานะการช าระเงนิและการรับใบสมคัรไดท้ี่  website  การรับสมคัรฯ

3.  วิธกีารคัดเลอืก  รอบท่ี 1/2

     คณะฯ พจิารณาคณุสมบตัขิองผู้สมคัร ผลงานและหลกัฐานเปน็ที่ประจักษท์ี่แสดงถงึการเรียนด ีและ/หรือความ

สามารถเชงิวชิาการ , ผลการสอบภาษาอังกฤษ, ผลการสอบ BMAT, ผลงาน (Portfolio) และอื่น ๆ ตามที่ก าหนด

4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เขา้สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย ์ (รอบท่ี 1/2)

      มหาวทิยาลยัเชยีงใหมจ่ะประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิ์เขา้สอบสมัภาษณ์    ในวันท่ี  1 กุมภาพนัธ์ 2561     ทาง

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

5.  การสอบสัมภาษณ์  ตรวจร่างกายและเอกซเรย ์ (รอบท่ี 1/2)

      ใหผู้้ที่ผ่านการคดัเลอืกและมสีทิธิ์เขา้สอบสมัภาษณ์    ไปเขา้รับการสอบสมัภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ 

ณ คณะแพทยศาสตร์  ในวันท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2561    ซึ่งจะแจ้งรายละเอยีดใหใ้หท้ราบในวันประกาศรายชื่ผู้มสีทิธิ์

เขา้สอบสมัภาษณ์ฯ

6.  การยนืยนัสทิธิ์ Clearing House  (รอบท่ี 1/2)

     ผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์  จะตอ้งแจ้งยืนยันสทิธิ์เพือ่เขา้ศกึษาในระบบ   Clearing House  ของ ทปอ.        ทาง

 http://a.cupt.net   ในวันท่ี 19-22 มีนาคม 2561

7.  การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  (รอบท่ี 1/2)

      มหาวทิยาลยัเชยีงใหมจ่ะประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิ์เขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ ในวันท่ี  28 มีนาคม 2561

ทาง  http://www.reg.cmu.ac.th 

รอบท่ี 2  การรับท่ีมีการสอบขอ้เขยีนหรอืขอ้สอบปฏบิัติ   รับจ านวน  4,676 คน      ซึ่งมหีนว่ยงานเปน็ผู้ด าเนนิการ

             รับสมคัรและคดัเลอืก ประกอบดว้ยหนว่ยงานดงัตอ่ไปนี้

ก.)  การรับท่ีมกีารสอบขอ้เขยีนหรอืขอ้สอบปฏบิัติ   ที่ด าเนนิการโดยส านกัทะเบยีนและประมวลผล

1.  จ านวนรับ   ประกอบดว้ยการรับเขา้ 4 ประเภท     ตามคณุสมบตัขิองผู้สมคัรแตล่ะรหสั/คณะ/สาขาวชิา    ซึ่ง

สามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดไดท้ี่  http://www.reg.cmu.ac.th (หัวขอ้ผู้สนใจเขา้ศึกษา)

ล าดับ รหัส คณะ / โครงการ จ านวนรับ

   รอบท่ี 2  การรับนักเรยีนโควตาภาคเหนอื

1 00420101101  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 65

2 00420102102  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 23

3 00420104104  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาประวัตศิาสตร์ 20

4 00420105105  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาบา้นและชุมชน 28

5 00420106112  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาสารสนเทศศกึษา 32

6 00420108108  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาปรัชญา 30

7 00420109109  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาจติวทิยาคลนิคิ ประเภทวทิย์ 8

8 00420109209  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาจติวทิยาคลนิคิ ประเภทศลิป์ 7

9 00420109309  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาจติวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร ประเภทวทิย์ 7

10 00420109409  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาจติวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร ประเภทศลิป์ 8
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ล าดับ รหัส คณะ / โครงการ จ านวนรับ

11 00420110110  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาไทย 23

12 00420111111  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาญี่ปุน่ 20

13 00420112113  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาจนี 18

14 00420113115  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาการทอ่งเที่ยว 30

15 00420114117  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาและวัฒนธรรมพมา่ 15

16 00420192115  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาการทอ่งเที่ยว ภาคพเิศษ 30

17 00420193113  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาจนี ภาคพเิศษ 20

18 00420201104  คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาประถมศกึษา 24

19 00420204114  คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาภาษาไทย 12

20 00420205105  คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 22

21 00420206113  คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาสังคมศกึษา 10

22 00420207123  คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาชวีวทิยา 12

23 00420208122  คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาฟสิกิส์ 12

24 00420209124  คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาเคมี 12

25 00420211110  คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 20

26 00420212111  คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาพลศกึษา ประเภทวทิย์ 3

27 00420212211  คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาพลศกึษา ประเภทศลิป์ 3

28 00420301110  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาศลิปะภาพพมิพ์ 25

29 00420302102  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาจติรกรรม 15

30 00420303103  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาประตมิากรรม 25

31 00420304104  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาศลิปะไทย 33

32 00420305105  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาการออกแบบ ประเภทวทิย์ 13

33 00420305205  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาการออกแบบ ประเภทศลิป์ 12

34 00420306107  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาศลิปะการถา่ยภาพ ประเภทวทิย์ 10

35 00420306207  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาศลิปะการถา่ยภาพ ประเภทศลิป์ 10

36 00420307108  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาสื่อศลิปะ และการออกแบบสื่อ ประเภทวทิย์ 10

37 00420307208  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาสื่อศลิปะ และการออกแบบสื่อ ประเภทศลิป์ 10

38 00420308109  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาสหศาสตร์ศลิป์ 25

39 00420309111  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาศลิปะการดนตรีและการแสดง 15

40 00420401101  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภูมศิาสตร์ ประเภทวทิย์ 50

41 00420403103  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา ประเภทวทิย์ 20

42 00420403203  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา ประเภทศลิป์ 20

43 00420501100  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคม ีเคมอุีตสาหกรรม ชวีเคมแีละชวีเคมเีทคโนโลยี 182

44 00420502100  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาชวีวทิยา จุลชวีวทิยา สัตววทิยา 138

45 00420503100  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาฟสิกิส ์วัสดุศาสตร์ 96

46 00420504104  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาธรณีวทิยา 36

47 00420505113  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาอัญมณีวทิยา 28

48 00420506100  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ สถติิ 102

49 00420507103  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 72
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ล าดับ รหัส คณะ / โครงการ จ านวนรับ

50 00420601101  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 80

51 00420602102  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ 50

52 00420603103  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 35

53 00420604104  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 80

54 00420605105  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 130

55 00420606106  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเหมอืงแร่ 25

56 00420608108  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 45

57 00420671110  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมระบบสารสนเทศและเครือขา่ย หลักสูตร

นานาชาติ

15

58 00420680105  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตรนานาชาติ 15

59 00420690105  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพเิศษ 5

60 00420691104  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพเิศษ 5

61 00420692108  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ภาคพเิศษ 5

62 00420693102  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ ภาคพเิศษ 5

63 00420701101  คณะแพทยศาสตร์ 34

64 00420801101  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร 90

65 00420802102  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวชิาพชืไร่ พชืสวน สัตวศาสตร์ กฏีวทิยา โรคพชื ฯลฯ 210

66 00420901101  คณะทันตแพทยศาสตร์ 40

67 00421001101  คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี 90

68 00421101101  คณะเทคนคิการแพทย์ สาขาวชิาเทคนคิการแพทย์ 75

69 00421102102  คณะเทคนคิการแพทย์ สาขาวชิากจิกรรมบ าบัด 45

70 00421103103  คณะเทคนคิการแพทย์ สาขาวชิารังสเีทคนคิ 45

71 00421104104  คณะเทคนคิการแพทย์ สาขาวชิากายภาพบ าบัด 53

72 00421201101  คณะพยาบาลศาสตร์ 98

73 00421280101  คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ 15

74 00421301101  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 55

75 00421302102  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยีชวีภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 50

76 00421303104  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาวศิวกรรมกระบวนการอาหาร 55

77 00421304105  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยีการพัฒนาผลติภัณฑ์ 50

78 00421305103  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยีการบรรจุ 50

79 00421306106  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยีผลติภัณฑท์างทะเล 38

80 00421401101  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 40

81 00421501100  คณะบริหารธุรกจิ ประเภทวทิย์ 100

82 00421501200  คณะบริหารธุรกจิ ประเภทศลิป์ 100

83 00421590100  คณะบริหารธุรกจิ ประเภทวทิย์ ภาคพเิศษ 60

84 00421590200  คณะบริหารธุรกจิ ประเภทศลิป ์ภาคพเิศษ 60

85 00421601101  คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวทิย์ 76

86 00421601201  คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศลิป์ 36

87 00421602101  คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวทิย์ หลักสูตรควบสองปริญญา 10

88 00421602201  คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศลิป ์หลักสูตรควบสองปริญญา 10

89 00421671101  คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวทิย์ หลักสูตรนานาชาติ 60

10



ล าดับ รหัส คณะ / โครงการ จ านวนรับ

90 00421671201  คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศลิป ์หลักสูตรนานาชาติ 40

91 00421701101  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวชิาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี 60

92 00421702102  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวชิาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี 15

93 00421771103  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวชิาการออกแบบเชงิบูรณาการสถาปัตยกรรมแนว

ใหม ่หลักสูตรนานาชาต ิ4 ปี

10

94 00421801101  คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทวทิย์ 76

95 00421801201  คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทศลิป์ 106

96 00421802101  คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทวทิย์ หลักสูตรควบสองปริญญา 15

97 00421802201  คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทศลิป ์หลักสูตรควบสองปริญญา 15

98 00421901104  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง 32

99 00421902102  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ ประเภทวทิย์ 25

100 00421902202  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ ประเภทศลิป์ 25

101 00421903103  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาสาขาวชิาการระหวา่งประเทศ เลอืก  

 PAT 1

7

102 00421903203  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาสาขาวชิาการระหวา่งประเทศ เลอืก  

 PAT 7.1

7

103 00421903303  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาสาขาวชิาการระหวา่งประเทศ เลอืก  

 PAT 7.2

7

104 00421903403  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาสาขาวชิาการระหวา่งประเทศ เลอืก  

 PAT 7.3

8

105 00421903503  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาสาขาวชิาการระหวา่งประเทศ เลอืก  

 PAT 7.4

8

106 00421903603  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาสาขาวชิาการระหวา่งประเทศ เลอืก  

 PAT 7.5

3

107 00422001101  คณะนติศิาสตร์ ประเภทวทิย์ 45

108 00422001201  คณะนติศิาสตร์ ประเภทศลิป์ 45

109 00422091101  คณะนติศิาสตร์ ประเภทวทิย์ ภาคพเิศษ 90

110 00422091201  คณะนติศิาสตร์ ประเภทศลิป ์ภาคพเิศษ 90

111 00422101104  วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวชิาแอนนเิมชันและเกม ประเภทวทิย์ 33

112 00422101204  วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวชิาแอนนเิมชันและเกม ประเภทศลิป์-ค านวณ 23

113 00422102102  วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวชิาการจัดการสมัยใหมแ่ละเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประเภทวทิย์

45

114 00422102202  วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวชิาการจัดการสมัยใหมแ่ละเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประเภทศลิป์-ค านวณ

15

115 00422171103  วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ ประเภทวทิย์ 

หลักสูตรนานาชาติ

26

   รอบท่ี 2  การรับนักเรยีนร่วมกับโควตาภาคเหนอื

1 00420701201  คณะแพทยศาสตร์ / ผลติแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 74

2 00420701301  คณะแพทยศาสตร์ / INCLUSIVE TRACK 22

3 00421101201  คณะเทคนคิการแพทย์ สาขาวชิาเทคนคิการแพทย์ / รับนักศกึษาฯ เพื่อพัฒนาอมกอ๋ย 1

4 00421102202  คณะเทคนคิการแพทย์ สาขาวชิากจิกรรมบ าบัด / รับนักศกึษาฯ เพื่อพัฒนาอมกอ๋ย 1
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ล าดับ รหัส คณะ / โครงการ จ านวนรับ

5 00421103203  คณะเทคนคิการแพทย์ สาขาวชิารังสเีทคนคิ / รับนักศกึษาฯ เพื่อพัฒนาอมกอ๋ย 1

6 00421104204  คณะเทคนคิการแพทย์ สาขาวชิากายภาพบ าบัด / รับนักศกึษาฯ เพื่อพัฒนาอมกอ๋ย 1

7 00421101301  คณะเทคนคิการแพทย์ สาขาวชิาเทคนคิการแพทย์ / รับนักศกึษาฯ เพื่อพัฒนาแมแ่จม่ 1

8 00421102302  คณะเทคนคิการแพทย์ สาขาวชิากจิกรรมบ าบัด / รับนักศกึษาฯ เพื่อพัฒนาแมแ่จม่ 1

9 00421103303  คณะเทคนคิการแพทย์ สาขาวชิารังสเีทคนคิ / รับนักศกึษาฯ เพื่อพัฒนาแมแ่จม่ 1

10 00421104304  คณะเทคนคิการแพทย์ สาขาวชิากายภาพบ าบัด / รับนักศกึษาฯ เพื่อพัฒนาแมแ่จม่ 1

   รอบท่ี 2  การรับนักเรยีนจากโครงการพฒันาและส่งเสรมิเยาวชนดเีด่นทางการกีฬา

1 00420101201  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 1

2 00420212311  คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาพลศกึษา ประเภทวทิย์ 9

3 00420212411  คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาพลศกึษา ประเภทศลิป์ 8

4 00420403303  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา ประเภทวทิย์ 1

5 00420403403  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา ประเภทศลิป์ 1

6 00420501200  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคม ีเคมอุีตสาหกรรม ชวีเคมแีละชวีเคมเีทคโนโลยี 1

7 00420502200  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาชวีวทิยา จุลชวีวทิยา สัตววทิยา 1

8 00420503200  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาฟสิกิส ์วัสดุศาสตร์ 1

9 00420504204  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาธรณีวทิยา 1

10 00420505213  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาอัญมณีวทิยา 1

11 00420506200  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ สถติิ 1

12 00420507203  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 1

13 00420601201  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 2

14 00420602202  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ 4

15 00420603203  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 2

16 00420604204  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 3

17 00420605205  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 2

18 00420608208  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 2

19 00420671210  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมระบบสารสนเทศและเครือขา่ย หลักสูตร

นานาชาติ

2

20 00420802202  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวชิาพชืไร่ พชืสวน สัตวศาสตร์ กฏีวทิยา โรคพชื ฯลฯ 5

21 00421104504  คณะเทคนคิการแพทย์ สาขาวชิากายภาพบ าบัด 2

22 00421501300  คณะบริหารธุรกจิ ประเภทวทิย์ 1

23 00421501400  คณะบริหารธุรกจิ ประเภทศลิป์ 1

24 00421601301  คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวทิย์ 1

25 00421601401  คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศลิป์ 1

26 00421671301  คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวทิย์ หลักสูตรนานาชาติ 1

27 00421671401  คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศลิป ์หลักสูตรนานาชาติ 1

28 00421801301  คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทวทิย์ 1

29 00421801401  คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทศลิป์ 1

30 00421901204  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง 2

31 00422001301  คณะนติศิาสตร์ ประเภทวทิย์ 1

32 00422001401  คณะนติศิาสตร์ ประเภทศลิป์ 1
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ล าดับ รหัส คณะ / โครงการ จ านวนรับ

   รอบท่ี 2  การรับนักเรยีนพกิาร

1 00421102502  คณะเทคนคิการแพทย์ สาขาวชิากจิกรรมบ าบัด 1

2 00421701201  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวชิาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี 1

2.  การรับสมัคร     เปดิรับสมคัร ต้ังแต่วันท่ี 23-30 พฤศจกิายน 2560  โดยด าเนนิการสมคัรไดท้าง

     http://www.reg.cmu.ac.th  (หัวขอ้ผู้สนใจเขา้ศึกษา)    ประกอบด้วย

2.1.  การรับสมัครคัดเลอืกนักเรยีนในเขตพฒันาภาคเหนอืเพื่อเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ (โควตา

ภาคเหนอื)  ซึง่ผู้สมัครมีสทิธิ์เลอืกได้ 2 อนัดับ     โดยใหผู้้สมคัรพมิพใ์บสมคัรและใบแจ้งการช าระเงนิเพือ่น าไป

ช าระคา่สมคัรโควตาภาคเหนอื จ านวน 250 บาท (สองร้อยหา้สบิบาทถว้น)     ที่ผู้รับสมคัรของโรงเรียนที่นกัเรียน

ศกึษาอยู่เทา่นั้น     ทัง้นี้  วธิกีารรับสมคัรและวธิกีารคดัเลอืกใหเ้ปน็ไปตามเอกสารแนบทา้ยประกาศฯ  เร่ือง การ

รับสมคัรคดัเลอืกนกัเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนอืเพือ่เขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ปกีารศกึษา 2561

2.2.  การรับสมัครโครงการท่ีร่วมกับโควตาภาคเหนอื    ซึง่ผู้สมัครมีสทิธิ์เลอืกสมัครได้เพยีง 1 รหัส/คณะ/

สาขาวิชาเท่านัน้     ไดแ้ก ่ ผลติแพทย์เพิม่เพือ่ชาวชนบท , INCLUSIVE TRACK , รับนกัศกึษาฯ เพือ่พัฒนาอมกอ๋ย

รับนกัศกึษาฯ เพือ่พัฒนาแมแ่จ่ม ตอ้งช าระคา่สมคัรสอบเพิม่อกีคนละ  200 บาท (สองร้อยบาทถว้น)  ที่ผู้รับสมคัร

ของโรงเรียนที่นกัเรียนศกึษาอยู่เทา่นั้น      ทัง้นี้  วธิกีารรับสมคัรและวธิกีารคดัเลอืกใหเ้ปน็ไปตามเอกสารแนบทา้ย

ประกาศฯ

2.3.  การสมัครสอบวิชาเฉพาะ  กรณีผู้สมคัรคณะ/สาขาวชิาที่ตอ้งใชว้ชิาเฉพาะไปใชใ้นการคดัเลอืก   ไดแ้กว่ชิา

ความรู้ทั่วไปทางทศันศลิปแ์ละวาดเสน้ , ความรู้ทั่วไปทางศลิปวัฒนธรรมและปฏบิตักิาร ,      ความรู้ทั่วไปทางการ

ออกแบบและปฏบิตักิาร  ซึ่งตอ้งไปสอบที่มหาวทิยาลยัเชยีงใหมใ่นวันที่ 11 มนีาคม 2561 นั้น        ตอ้งสมคัรสอบ

พร้อมช าระคา่สมคัรสอบเพิม่อกีคนละ 250 บาท (สองร้อยหา้สบิบาทถว้น)    โดยน าใบช าระคา่สมคัรสอบไปช าระ

ไดท้ี่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  ไมเ่กนิวันที่  30 พฤศจิกายน 2560 เทา่นั้น    และผู้สมคัรด าเนนิการจัด

สง่หลกัฐานการช าระเงนิไปยังมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ดงันี้

              เรียน ผู้อ านวยการส านกัทะเบยีนและประมวลผล

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 

อ.เมอืง  

จ.เชยีงใหม ่        50200

2.4.  โครงการพัฒนาและสง่เสริมเยาวชนดเีดน่ทางการกฬีา  ซึง่ผู้สมัครมีสทิธิ์เลอืกได้ 2 อนัดับ

2.5.  โครงการส าหรับนกัเรียนพกิาร   ซึง่ผู้สมัครมีสทิธิ์เลอืกสมัครได้เพยีง 1 รหัส/คณะ/สาขาวิชาเท่านัน้

       โดยใหผู้้สมคัรโครงการพัฒนาและสง่เสริมเยาวชนดเีดน่ทางการกฬีาและโครงการส าหรับนกัเรียนพกิาร พมิพ์

ใบสมคัรและใบแจ้งการช าระเงนิ  เพือ่น าไปช าระคา่สมคัรสอบคนละ 200 บาท (สองร้อยบาทถว้น)  ที่ธนาคารไทย

พาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)   ไมเ่กนิวันที่  30 พฤศจิกายน 2560 เทา่นั้น   แลว้ผู้สมคัรด าเนนิการจัดสง่เอกสารไปยัง

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ดงันี้

           1. ใบสมคัรที่ตดิรูปถา่ยที่ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6  เดอืน  ขนาด  3x4  เซนตเิมตร

           2. ใบแจ้งการช าระเงนิของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สว่นดา้นบน       ที่ธนาคารประทบัตรารับ

ช าระเงนิแลว้ และใหผู้้สมคัรถา่ยส าเนาเกบ็ไวเ้ปน็หลกัฐานดว้ย

           3. ระเบยีนแสดงผลการเรียนหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ปพ.1)

5 เทอม  ที่มหีวัหนา้สถานศกึษาหรือผู้ไดรั้บมอบหมายลงนามรับรองและประทบัตราของโรงเรียนเปน็ส าคญั
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           4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้สมคัร  1 แผ่น

           5. เอกสารประกอบการสมคัรอื่น ๆ ตามที่แตล่ะโครงการ และ/หรือ คณะ/สาขาวชิาไดก้ าหนดไวใ้นเอกสาร

แนบทา้ยประกาศ (ถา้มี)

           6. การจัดสง่เอกสารไปยังมหาวทิยาลยัเชยีงใหมน่ั้น   สามารถด าเนนิการได ้ 2  ทาง  คอื 

               1.  ยืน่ด้วยตนเอง   ณ  ฝ่ายแนะแนวและรับเขา้ศกึษา  ส านกัทะเบยีนและประมวลผล

                   มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ ตามวัน และเวลาราชการ    (08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.)

              2.  ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีน    ซึ่งสามารถพมิพท์ี่อยู่การสง่ไดจ้าก website  การรับสมคัรฯ

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่  053-948914 - 16

3  วิธกีารคัดเลอืก  โครงการพัฒนาและสง่เสริมเยาวชนดเีดน่ทางการกฬีาและโครงการส าหรับนกัเรียนพกิาร

    3.1  มหาวทิยาลยัเชยีงใหมจ่ะพจิารณาตามเกณฑก์ารคดัเลอืก       ที่แตล่ะโครงการก าหนดในเอกสารแนบทา้ย

          ประกาศฯ

    3.2  มหาวทิยาลยัเชยีงใหมโ่ดยคณะกรรมการของคณะ/โครงการ   เปน็ผู้ด าเนนิการคดัเลอืกและสอบสมัภาษณ์

          และ/หรือทดสอบทางดา้นวชิาการของคณะ/โครงการ

    3.3  ผลการพจิารณาของคณะกรรมการถอืเปน็ที่สิ้นสดุ

ข.)  การรับท่ีมกีารสอบขอ้เขยีนหรอืขอ้สอบปฏบิัติ  ที่ด าเนนิการร่วมกบักรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

      ประกอบดว้ยจ านวนรับและคณุสมบตัขิองผู้สมคัรแตล่ะรหสั/คณะ/สาขาวชิา   ตามประกาศการคดัเลอืกนกัศกึษาชาวไทย

ภเูขาเขา้ศกึษาตอ่มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ โครงการจัดสง่นกัศกึษาชาวไทยภเูขาเขา้ศกึษาตอ่มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ของกรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตามเงือ่นไขเฉพาะของโครงการ  โดยผู้สมคัรตอ้งกรอกขอ้มลูทาง   http://www.reg.cmu.ac.th

แลว้พมิพเ์อกสารแนบไปกบัชุดใบสมคัรเพือ่ย่ืนสมคัร   ณ ที่วา่การอ าเภอที่มภีมูลิ าเนาอยู่ปจัจุบนั           โดยสามารถเขา้ไปดู

รายละเอยีดไดท้ี่  http://www.reg.cmu.ac.th (หัวขอ้ผู้สนใจเขา้ศึกษา)

ล าดับ รหัส คณะ / โครงการ จ านวนรับ

   รอบท่ี 2  การรับนักเรยีนชาวไทยภูเขา

1 00420105105  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาบา้นและชุมชน 1

2 00420114117  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาและวัฒนธรรมพมา่ 1

3 00420201104  คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาประถมศกึษา 2

4 00420205105  คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 1

5 00420206113  คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาสังคมศกึษา 1

6 00420401101  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภูมศิาสตร์ ประเภทวทิย์ 1

7 00420403203  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา ประเภทศลิป์ 1

8 00421301101  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1

9 00421302102  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยีชวีภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 1

10 00421401101  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1

11 00421501100  คณะบริหารธุรกจิ ประเภทวทิย์ 1

12 00421501200  คณะบริหารธุรกจิ ประเภทศลิป์ 1

13 00421601101  คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวทิย์ 1

14 00421601201  คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศลิป์ 1

15 00421901104  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง 1

16 00421902102  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ ประเภทวทิย์ 1
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ล าดับ รหัส คณะ / โครงการ จ านวนรับ

17 00422001101  คณะนติศิาสตร์ ประเภทวทิย์ 1

18 00422001201  คณะนติศิาสตร์ ประเภทศลิป์ 1

วิธกีารคัดเลอืก

1.  มหาวทิยาลยัเชยีงใหมจ่ะด าเนนิการคดัเลอืกพร้อมกบัโควตาภาคเหนอื

2.  มหาวทิยาลยัเชยีงใหมโ่ดยคณะกรรมการของคณะ  เปน็ผู้ด าเนนิการสอบสมัภาษณ์ 

ค.)  การรับท่ีมกีารสอบขอ้เขยีนหรอืขอ้สอบปฏบิัติ   ที่ด าเนนิการโดยคณะ

ประกอบดว้ยจ านวนรับ / คณุสมบตัขิองผู้สมคัรแตล่ะรหสั/คณะ/สาขาวชิา และวธิกีารคดัเลอืก  เปน็ไปตามเอกสาร

แนบทา้ยประกาศของแตล่ะคณะ     โดยสามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดไดท้ี่   http://www.reg.cmu.ac.th  (หวัขอ้ผู้สนใจเขา้

ศกึษา)

ล าดับ รหัส คณะ / โครงการ จ านวนรับ

   รอบท่ี 2  การรับนักเรยีนท่ีด าเนนิการโดยคณะ

1 00421101401  คณะเทคนคิการแพทย์ สาขาวชิาเทคนคิการแพทย์ / ความร่วมมอืฯ ชายแดนใต้ 2

2 00421102402  คณะเทคนคิการแพทย์ สาขาวชิากจิกรรมบ าบัด / ความร่วมมอืฯ ชายแดนใต้ 2

3 00421103403  คณะเทคนคิการแพทย์ สาขาวชิารังสเีทคนคิ / ความร่วมมอืฯ ชายแดนใต้ 2

4 00421104404  คณะเทคนคิการแพทย์ สาขาวชิากายภาพบ าบัด / ความร่วมมอืฯ ชายแดนใต้ 2

5 00421401201  คณะสัตวแพทยศาสตร์ / ขยายโอกาสทางการศกึษาดา้นวชิาชพีสัตวแพทย์ 5

6 00421401301  คณะสัตวแพทยศาสตร์ / ดเีดน่ดา้นภาษาอังกฤษ 3

4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เขา้สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย ์ (รอบท่ี 2)

      มหาวทิยาลยัเชยีงใหมจ่ะประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิ์เขา้สอบสมัภาษณ์    ในวันท่ี  23 เมษายน 2561     ทาง

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

5.  การสอบสัมภาษณ์  ตรวจร่างกายและเอกซเรย ์ (รอบท่ี 2)

      ใหผู้้ที่ผ่านการคดัเลอืกและมสีทิธิ์เขา้สอบสมัภาษณ์  ไปเขา้รับการสอบสมัภาษณ์  ณ คณะที่ไดรั้บการคดัเลอืก

ในวันท่ี 25-26  เมษายน 2561  ส าหรับการตรวจร่างกายและเอกซเรย์  มหาวทิยาลยัเชยีงใหมจ่ะแจ้งรายละเอยีด

ใหท้ราบในวันประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิ์เขา้สอบสมัภาษณ์ฯ

6.  การยนืยนัสทิธิ์ Clearing House  (รอบท่ี 2)

     ผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์  จะตอ้งแจ้งยืนยันสทิธิ์เพือ่เขา้ศกึษาในระบบ   Clearing House  ของ ทปอ.      ทาง

 http://a.cupt.net   ในวันท่ี 3-6 พฤษภาคม 2561

7.  การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  (รอบท่ี 2)

      มหาวทิยาลยัเชยีงใหมจ่ะประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิ์เขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่   ในวันท่ี  10 พฤษภาคม

2561   ทาง  http://www.reg.cmu.ac.th 
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รอบท่ี 3  การรับตรงร่วมกัน   รับจ านวน  2,253 คน    ซึ่งด าเนนิการโดยที่ประชุมอธกิารบดแีหง่ประเทศไทย

1.  จ านวนรับ   ประกอบดว้ยการรับเขา้ 5 โครงการ     ตามคณุสมบตัขิองผู้สมคัรแตล่ะรหสั/คณะ/สาขาวชิา    ซึ่ง

สามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดไดท้ี่  http://www.reg.cmu.ac.th (หัวขอ้ผู้สนใจเขา้ศึกษา)

ล าดับ รหัส คณะ / โครงการ จ านวนรับ

   รอบท่ี 3  การรับตรงร่วมกัน

1 00430101101  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 37

2 00430102102  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 22

3 00430104104  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาประวัตศิาสตร์ 20

4 00430105105  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาบา้นและชุมชน 19

5 00430106112  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาสารสนเทศศกึษา 29

6 00430108108  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาปรัชญา 18

7 00430109109  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาจติวทิยาคลนิคิ ประเภทวทิย์ 8

8 00430109209  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาจติวทิยาคลนิคิ ประเภทศลิป์ 7

9 00430109309  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาจติวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร ประเภทวทิย์ 7

10 00430109409  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาจติวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร ประเภทศลิป์ 8

11 00430110110  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาไทย 22

12 00430111111  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาญี่ปุน่ 14

13 00430112113  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาจนี 8

14 00430113115  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาการทอ่งเที่ยว 30

15 00430114117  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาและวัฒนธรรมพมา่ 11

16 00430192115  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาการทอ่งเที่ยว ภาคพเิศษ 30

17 00430193113  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาจนี ภาคพเิศษ 20

18 00430204114  คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาภาษาไทย / สบืสานครูภาษาไทย 5

19 00430206113  คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาสังคมศกึษา / สร้างเสริมศักยภาพครูสังคมศกึษา 7

20 00430301110  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาศลิปะภาพพมิพ์ 15

21 00430302102  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาจติรกรรม 6

22 00430303103  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาประตมิากรรม 15

23 00430304104  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาศลิปะไทย 7

24 00430305105  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาการออกแบบ ประเภทวทิย์ 8

25 00430305205  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาการออกแบบ ประเภทศลิป์ 7

26 00430306107  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาศลิปะการถา่ยภาพ ประเภทศลิป์ 15

27 00430307108  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาสื่อศลิปะ และการออกแบบสื่อ ประเภทศลิป์ 15

28 00430309111  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาศลิปะการดนตรีและการแสดง 4

29 00430401101  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภูมศิาสตร์ ประเภทวทิย์ 25

30 00430403103  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา ประเภทวทิย์ 15

31 00430403203  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา ประเภทศลิป์ 20

32 00430599100  คณะวทิยาศาสตร์ / พสวท. (รับเพิ่มเตมิ) 8

33 00430599200  คณะวทิยาศาสตร์ / โครงการรับตรงคณะวทิยาศาสตร์ 118

34 00430801101  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร / อุดมศกึษาเพื่อทายาทเกษตรกร 10
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35 00430802102  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวชิาพชืไร่ พชืสวน สัตวศาสตร์ กฏีวทิยา โรคพชื ฯลฯ / 

อุดมศกึษาเพื่อทายาทเกษตรกร

60

36 00430801201  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร / นักวทิยาศาสตร์เกษตร 15

37 00430802202  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวชิาพชืไร่ พชืสวน สัตวศาสตร์ กฏีวทิยา โรคพชื ฯลฯ / 

นักวทิยาศาสตร์เกษตร

60

38 00430802302  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวชิาพชืไร่ พชืสวน สัตวศาสตร์ กฏีวทิยา โรคพชื ฯลฯ / 

ทายาทนักศกึษาเกา่คณะเกษตรศาสตร์

5

39 00430802402  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวชิาพชืไร่ พชืสวน สัตวศาสตร์ กฏีวทิยา โรคพชื ฯลฯ / ส านกึ

รักบา้นเกดิเพื่อการเกษตรที่ย่ังยืน

10

40 00431101101  คณะเทคนคิการแพทย์ สาขาวชิาเทคนคิการแพทย์ 25

41 00431102102  คณะเทคนคิการแพทย์ สาขาวชิากจิกรรมบ าบัด 20

42 00431103103  คณะเทคนคิการแพทย์ สาขาวชิารังสเีทคนคิ 10

43 00431103203  คณะเทคนคิการแพทย์ สาขาวชิารังสเีทคนคิ / รับนักศกึษาเพื่อแกไ้ขปัญหาความขาด

แคลน

20

44 00431104104  คณะเทคนคิการแพทย์ สาขาวชิากายภาพบ าบัด 10

45 00431201101  คณะพยาบาลศาสตร์ 75

46 00431280101  คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ 15

47 00431301101  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 24

48 00431302102  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยีชวีภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 21

49 00431303104  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาวศิวกรรมกระบวนการอาหาร 24

50 00431304105  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยีการพัฒนาผลติภัณฑ์ 21

51 00431305103  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยีการบรรจุ 21

52 00431306106  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยีผลติภัณฑท์างทะเล 15

53 00431501100  คณะบริหารธุรกจิ ประเภทวทิย์ 30

54 00431501200  คณะบริหารธุรกจิ ประเภทศลิป์ 30

55 00431501500  คณะบริหารธุรกจิ ประเภทวทิย์ / คัดเลอืกนักศกึษาจากภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 8

56 00431501600  คณะบริหารธุรกจิ ประเภทศลิป ์/ คัดเลอืกนักศกึษาจากภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 7

57 00431501700  คณะบริหารธุรกจิ ประเภทวทิย์ / คัดเลอืกนักศกึษาจากภาคใต้ 8

58 00431501800  คณะบริหารธุรกจิ ประเภทศลิป ์/ คัดเลอืกนักศกึษาจากภาคใต้ 7

59 00431590100  คณะบริหารธุรกจิ ประเภทวทิย์ ภาคพเิศษ 20

60 00431590200  คณะบริหารธุรกจิ ประเภทศลิป ์ภาคพเิศษ 20

61 00431601101  คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวทิย์ 62

62 00431601201  คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศลิป์ 25

63 00431602101  คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวทิย์ หลักสูตรควบสองปริญญา 10

64 00431602201  คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศลิป ์หลักสูตรควบสองปริญญา 10

65 00431671101  คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวทิย์ หลักสูตรนานาชาติ 34

66 00431671201  คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศลิป ์หลักสูตรนานาชาติ 26

67 00431701101  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวชิาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี 30

68 00431702102  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวชิาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี 15

69 00431801101  คณะการสื่อสารมวลชน ประภทวทิย์ / สื่อสารมวลชนเพื่อสังคม 10

70 00431801201  คณะการสื่อสารมวลชน ประภทศลิป ์/ สื่อสารมวลชนเพื่อสังคม 10

71 00431801301  คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทวทิย์ / สื่อสารกระจายโอกาส 1
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72 00431801401  คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทศลิป ์/ สื่อสารกระจายโอกาส 1

73 00431802101  คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทวทิย์ หลักสูตรควบสองปริญญา 10

74 00431802201  คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทศลิป ์หลักสูตรควบสองปริญญา 10

75 00431903103  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาสาขาวชิาการระหวา่งประเทศ เลอืก  

  PAT 1

5

76 00431903203  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาสาขาวชิาการระหวา่งประเทศ เลอืก  

  PAT 7.1

2

77 00431903303  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาสาขาวชิาการระหวา่งประเทศ เลอืก  

  PAT 7.2

2

78 00431903403  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาสาขาวชิาการระหวา่งประเทศ เลอืก  

  PAT 7.3

3

79 00431903503  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาสาขาวชิาการระหวา่งประเทศ เลอืก  

  PAT 7.4

4

80 00432001101  คณะนติศิาสตร์ ประเภทวทิย์ / ผู้มแีววเป็นนักนติศิาสตร์ 10

81 00432001201  คณะนติศิาสตร์ ประเภทศลิป ์/ ผู้มแีววเป็นนักนติศิาสตร์ 10

82 00432001501  คณะนติศิาสตร์ / รับนักศกึษาชาวไทยที่นับถอืศาสนาอสิลามฯ 1

83 00432001601  คณะนติศิาสตร์ / ทุนอุดมศกึษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1

84 00432101104  วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวชิาแอนนเิมชันและเกม ประเภทวทิย์ 27

85 00432101204  วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวชิาแอนนเิมชันและเกม ประเภทศลิป์-ค านวณ 20

86 00432102102  วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวชิาการจัดการสมัยใหมแ่ละเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประเภทวทิย์

45

87 00432102202  วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวชิาการจัดการสมัยใหมแ่ละเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประเภทศลิป์-ค านวณ

15

88 00432171103  วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ ประเภทวทิย์ 

หลักสูตรนานาชาติ

25

   รอบท่ี 3  การรับนักเรยีนท่ีมีผลการเรยีนดี

1 00430601101  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 45

2 00430602102  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ 40

3 00430603103  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 30

4 00430604104  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 45

5 00430605105  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 60

6 00430606106  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเหมอืงแร่ 15

7 00430608108  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 20

8 00430671110  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมระบบสารสนเทศและเครือขา่ย หลักสูตร

นานาชาติ

15

9 00430680105  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตรนานาชาติ 10

10 00430690105  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพเิศษ 10

11 00430691104  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพเิศษ 10

12 00430692108  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ภาคพเิศษ 10

13 00430693102  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ ภาคพเิศษ 10

14 00431801501  คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทวทิย์ 15
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15 00431801601  คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทศลิป์ 15

16 00431902102  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 12

   รอบท่ี 3  การรับนักเรยีนจากโครงการเด็กดมีีท่ีเรยีน

1 00430501100  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคม ีเคมอุีตสาหกรรม ชวีเคมแีละชวีเคมเีทคโนโลยี 1

2 00430502100  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาชวีวทิยา จุลชวีวทิยา สัตววทิยา 1

3 00430503100  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาฟสิกิส ์วัสดุศาสตร์ 1

4 00430504104  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาธรณีวทิยา 1

5 00430505113  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาอัญมณีวทิยา 1

6 00430506100  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ สถติิ 1

7 00430507103  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 1

8 00430801301  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร 5

9 00430802502  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวชิาพชืไร่ พชืสวน สัตวศาสตร์ กฏีวทิยา โรคพชื ฯลฯ 10

10 00431201201  คณะพยาบาลศาสตร์ 10

11 00431801701  คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทวทิย์ 1

12 00431801801  คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทศลิป์ 1

13 00431901104  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง 17

14 00432001301  คณะนติศิาสตร์ 1

   รอบท่ี 3  การรับนักเรยีนพกิาร

1 00430101201  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 1

2 00430204214  คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาภาษาไทย 1

3 00430801401  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร 1

4 00430802602  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวชิาพชืไร่ พชืสวน สัตวศาสตร์ กฏีวทิยา โรคพชื ฯลฯ 1

5 00431501300  คณะบริหารธุรกจิ ประเภทวทิย์ 1

6 00431501400  คณะบริหารธุรกจิ ประเภทศลิป์ 1

7 00431601301  คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวทิย์ 1

8 00431601401  คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศลิป์ 1

9 00431801901  คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทวทิย์ 1

10 00431802001  คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทศลิป์ 1

11 00431901204  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง 1

12 00431902202  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 1

13 00431903603  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาการระหวา่งประเทศ 1

14 00432001401  คณะนติศิาสตร์ 1

   รอบท่ี 3  การรับจาก  กสพท.

1 00430701101  คณะแพทยศาสตร์ 80

2 00430901101  คณะทันตแพทยศาสตร์ 25

3 00431001101  คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี 80

4 00431401101  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 25
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2.  การรับสมัคร  และวิธกีารสมัคร  เปน็ไปตามประกาศรับสมคัรของ ที่ประชุมอธกิารบดแีหง่ประเทศไทย (ทปอ.)

     เปดิรับสมคัร  ต้ังแต่วันท่ี  9-13 พฤษภาคม 2561     ด าเนนิการสมคัรได ้ ทาง  http://a.cupt.net

ส าหรับคณุสมบตัขิองผู้สมคัร/คณุสมบตัเิฉพาะ   ใหศ้กึษารายละเอยีดได ้ ทาง  http://www.reg.cmu.ac.th (หวัขอ้

ผู้สนใจเขา้ศกึษา) 

      อนึ่ง  หากผู้สมคัรคณะ/สาขาวชิาที่ตอ้งใชว้ชิาเฉพาะไปใชใ้นการคดัเลอืก   ไดแ้กว่ชิาความรู้ทั่วไปทางทศันศลิป์

และวาดเสน้ , ความรู้ทั่วไปทางศลิปวัฒนธรรมและปฏบิตักิาร , ความรู้ทั่วไปทางการออกแบบและปฏบิตักิาร     ซึ่ง

ตอ้งไปสอบที่มหาวทิยาลยัเชยีงใหมใ่นวันที่ 11 มนีาคม 2561 นั้น         ตอ้งสมคัรสอบพร้อมรอบที่ 2 (วันที่ 23-30

พฤศจิกายน 2560) ที่ www.reg.cmu.ac.th   โดยช าระคา่สมคัรสอบเพิม่อกีคนละ 250 บาท (สองร้อยหา้สบิบาท

ถว้น)   แลว้น าใบช าระคา่สมคัรสอบไปช าระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)    ไมเ่กนิวันที่  30 พฤศจิกายน

2560 เทา่นั้น    และผู้สมคัรด าเนนิการจัดสง่หลกัฐานการช าระเงนิไปยังมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ดงันี้

              เรียน ผู้อ านวยการส านกัทะเบยีนและประมวลผล

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 

อ.เมอืง  

จ.เชยีงใหม ่        50200

เงื่อนไขเฉพาะ     หากโครงการ/คณะ/สาขาวชิาใดตอ้งการเอกสารแนบเพิม่เตมิ  ใหผู้้สมคัรสง่เอสารเพิม่เตมิไปยัง

มหาวทิยาลยัเชยีงใหมต่รง  ทัง้นี้ สง่ไดไ้มเ่กนิวันที่ 15 พฤษภาคม 2561  หากเกนิก าหนดจะไมรั่บพจิารณาการสมคัร

               สามารถด าเนนิการจัดสง่ได ้2 ทาง คอื

               1.  ยืน่ด้วยตนเอง   ณ  ฝ่ายแนะแนวและรับเขา้ศกึษา  ส านกัทะเบยีนและประมวลผล

                   มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ ตามวัน และเวลาราชการ    (08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.)

              2.  ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีน   โดยจ่าหนา้ซองถงึ

ผู้อ านวยการส านกัทะเบยีนและประมวลผล

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

อ.เมอืง        จ.เชยีงใหม ่     50200

4.  การยนืยนัสทิธิ์ Clearing House  (รอบท่ี 3)

     ผู้มรีายชื่อผ่านการคดัเลอืกเปน็ผู้มสีทิธิ์สมัภาษณ์  ใหเ้ขา้ยืนยันสทิธิ์ในระบบของ ทปอ. ทาง  http://a.cupt.net

ในวันท่ี  26-28 พฤษภาคม 2561  เพือ่เลอืกสถาบนัที่ประสงคจ์ะไปสมัภาษณ์    โดยถอืเปน็การยืนยันสถาบนัใน

ขัน้ตอนเดยีวกนั

5.  การสอบสัมภาษณ์  ตรวจร่างกายและเอกซเรย ์ (รอบท่ี 3)

      ใหผู้้ที่ยืนยันสทิธิ์เขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ ไปเขา้รับการสอบสมัภาษณ์  ณ คณะที่ไดรั้บการคดัเลอืก

ในวันท่ี 4-5 มิถุนายน 2561  ส าหรับการตรวจร่างกายและเอกซเรย์  มหาวทิยาลยัเชยีงใหมจ่ะแจ้งรายละเอยีดให้

ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคดัเลอืก

6.  การประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ (รอบท่ี 3)

     ที่ประชุมอธกิารบดแีหง่ประเทศไทย (ทปอ.) จะประกาศรผลการสอบสมัภาษณ์ ในวันท่ี  8 มิถุนายน 2561

ทาง  http://a.cupt.net
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รอบท่ี 4  การรับแบบ Admissions  รับจ านวน  747 คน  ซึ่งด าเนนิการโดยที่ประชุมอธกิารบดแีหง่ประเทศไทย (ทปอ.)

     เปดิรับสมคัร  ต้ังแต่วันท่ี  6-10 มิถุนายน 2561   โดยศกึษารายละเอยีดวธิกีารสมคัรและด าเนนิการสมคัรได้

ทาง  http://a.cupt.net

ล าดับ รหัส คณะ / โครงการ จ านวนรับ

1 00440101101  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พื้นฐานวทิยาศาสตร์ * หากจ านวนรอบที่ 1-3 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 4

2 00440101201  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ พื้นฐานศลิปศาสตร์ * หากจ านวนรอบที่ 1-3 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 4

3 00440102102  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส * หากจ านวนรอบที่ 1-3 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 4

4 00440104104  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาประวัตศิาสตร์ * หากจ านวนรอบที่ 1-3 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 4

5 00440105105  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาบา้นและชุมชน * หากจ านวนรอบที่ 1-3 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 4

6 00440106112  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาสารสนเทศศกึษา * หากจ านวนรอบที่ 1-3 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 4

7 00440108108  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาปรัชญา * หากจ านวนรอบที่ 1-3 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 4

8 00440109109  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาจติวทิยาคลนิคิ * หากจ านวนรอบที่ 1-3 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 4

9 00440109209  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาจติวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร * หากจ านวนรอบที่ 1-3 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 4

10 00440110110  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาไทย * หากจ านวนรอบที่ 1-3 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 4

11 00440111111  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาญี่ปุน่ * หากจ านวนรอบที่ 1-3 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 4

12 00440112113  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาจนี * หากจ านวนรอบที่ 1-3 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 4
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ล าดับ รหัส คณะ / โครงการ จ านวนรับ

13 00440113115  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาการทอ่งเที่ยว * หากจ านวนรอบที่ 1-3 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 4

14 00440114117  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาและวัฒนธรรมพมา่ * หากจ านวนรอบที่ 1-3 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 4

15 00440192115  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาการทอ่งเที่ยว ภาคพเิศษ * หากจ านวนรอบที่ 1-3 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 4

16 00440193113  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาจนี ภาคพเิศษ * หากจ านวนรอบที่ 1-3 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 4

17 00440201104  คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาประถมศกึษา 10

18 00440204114  คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาภาษาไทย 5

19 00440205105  คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 10

20 00440206113  คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาสังคมศกึษา 3

21 00440207123  คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาชวีวทิยา 13

22 00440208122  คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาฟสิกิส์ 13

23 00440209124  คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาเคมี 13

24 00440211110  คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 15

25 00440304104  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาศลิปะไทย 5

26 00440305105  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาการออกแบบ ประเภทวทิย์ 8

27 00440305205  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาการออกแบบ ประเภทศลิป์ 7

28 00440306107  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาศลิปะการถา่ยภาพ 10

29 00440307108  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาสื่อศลิปะ และการออกแบบสื่อ ประเภทวทิย์ 10

30 00440307208  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาสื่อศลิปะ และการออกแบบสื่อ ประเภทศลิป์ 5

31 00440308109  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาสหศาสตร์ศลิป์ 10

32 00440309111  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาศลิปะการดนตรีและการแสดง 4

33 00440401101  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภูมศิาสตร์ ประเภทวทิย์ 5

34 00440403103  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา พื้นฐานวทิยาศาสตร์ * หากจ านวนรอบที่ 1-3 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 4

35 00440403203  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา พื้นฐานศลิปศาสตร์ * หากจ านวนรอบที่ 1-3 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 4

36 00440501100  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคม ีเคมอุีตสาหกรรม ชวีเคมแีละชวีเคมเีทคโนโลยี 17

37 00440502100  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาชวีวทิยา จุลชวีวทิยา สัตววทิยา 13

38 00440503100  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาฟสิกิส ์วัสดุศาสตร์ 10

39 00440504104  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาธรณีวทิยา 4

40 00440505113  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาอัญมณีวทิยา 3

41 00440506100  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ สถติิ 11



ล าดับ รหัส คณะ / โครงการ จ านวนรับ

42 00440507103  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 8

43 00440601101  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 12

44 00440602102  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ 10

45 00440603103  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 5

46 00440604104  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 12

47 00440605105  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 20

48 00440606106  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเหมอืงแร่ 5

49 00440608108  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 10

50 00440671110  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมระบบสารสนเทศและเครือขา่ย หลักสูตร

นานาชาติ

5

51 00440680105  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตรนานาชาติ 10

52 00440690105  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพเิศษ 20

53 00440691104  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพเิศษ 30

54 00440692108  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ภาคพเิศษ 15

55 00440693102  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ ภาคพเิศษ 20

56 00440801101  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร * หากจ านวนรอบที่ 1-3 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 4

57 00440802102  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวชิาพชืไร่ พชืสวน สัตวศาสตร์ กฏีวทิยา โรคพชื ฯลฯ * หากจ านวนรอบที่ 1-3 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 4

58 00441001101  คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี 20

59 00441101101  คณะเทคนคิการแพทย์ สาขาวชิาเทคนคิการแพทย์ 10

60 00441102102  คณะเทคนคิการแพทย์ สาขาวชิากจิกรรมบ าบัด 15

61 00441103103  คณะเทคนคิการแพทย์ สาขาวชิารังสเีทคนคิ 10

62 00441104104  คณะเทคนคิการแพทย์ สาขาวชิากายภาพบ าบัด 10

63 00441201101  คณะพยาบาลศาสตร์ * หากจ านวนรับรอบที่ 

2-3 ไดค้รบแลว้ อาจ

ยกเลกิการรับในรอบที่ 4

64 00441280101  คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ * หากจ านวนรับรอบที่ 

2-3 ไดค้รบแลว้ อาจ

ยกเลกิการรับในรอบที่ 4

65 00441301101  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8

66 00441302102  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยีชวีภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 7

67 00441303104  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาวศิวกรรมกระบวนการอาหาร 8

68 00441304105  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยีการพัฒนาผลติภัณฑ์ 7

69 00441305103  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยีการบรรจุ 7

70 00441306106  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยีผลติภัณฑท์างทะเล 5

71 00441401101  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 5

72 00441501100  คณะบริหารธุรกจิ 80

73 00441590100  คณะบริหารธุรกจิ ภาคพเิศษ 60
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ล าดับ รหัส คณะ / โครงการ จ านวนรับ

74 00441601101  คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวทิย์ * หากจ านวนรอบที่ 1-3 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 4

75 00441601201  คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศลิป์ * หากจ านวนรอบที่ 1-3 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 4

76 00441602101  คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวทิย์ หลักสูตรควบสองปริญญา * หากจ านวนรอบที่ 1-3 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 4

77 00441602201  คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศลิป ์หลักสูตรควบสองปริญญา * หากจ านวนรอบที่ 1-3 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 4

78 00441671101  คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวทิย์ หลักสูตรนานาชาติ * หากจ านวนรอบที่ 1-3 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 4

79 00441671201  คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศลิป ์หลักสูตรนานาชาติ * หากจ านวนรอบที่ 1-3 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 4

80 00441701101  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวชิาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี 10

81 00441702102  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวชิาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี 5

82 00441801101  คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทวทิย์ 17

83 00441801201  คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทศลิป์ 27

84 00441802101  คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทวทิย์ หลักสูตรควบสองปริญญา 5

85 00441802201  คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทศลิป ์หลักสูตรควบสองปริญญา 5

86 00441901104  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง 14

87 00441902102  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ ประเภทวทิย์

88 00441902202  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ ประเภทศลิป์

89 00441903103  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาการระหวา่งประเทศ 16

90 00442091101  คณะนติศิาสตร์ ประเภทวทิย์ ภาคพเิศษ * หากจ านวนรอบที่ 1-3 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 4

91 00442091201  คณะนติศิาสตร์ ประเภทศลิป ์ภาคพเิศษ * หากจ านวนรอบที่ 1-3 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 4

92 00442101104  วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวชิาแอนนเิมชันและเกม ประเภทวทิย์ * หากจ านวนรอบที่ 1-3 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 4
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ล าดับ รหัส คณะ / โครงการ จ านวนรับ

93 00442102102  วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวชิาการจัดการสมัยใหมแ่ละเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประเภทวทิย์

* หากจ านวนรอบที่ 1-3 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 4

94 00442171103  วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ ประเภทวทิย์ 

หลักสูตรนานาชาติ

* หากจ านวนรอบที่ 1-3 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 4

รอบท่ี 5  การรับตรงอสิระ  รับจ านวน  497 คน ซึ่งมหีนว่ยงานเปน็ผู้ด าเนนิการรับสมคัรและคดัเลอืก ดงัตอ่ไปนี้

ก.)  การรับตรงอสิระ   ที่ด าเนนิการโดยส านกัทะเบยีนและประมวลผล

1.  จ านวนรับ   ประกอบดว้ยการรับเขา้ 2 ประเภท    ตามคณุสมบตัขิองผู้สมคัรแตล่ะรหสั/คณะ/สาขาวชิา     โดย

สามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดไดท้ี่  http://www.reg.cmu.ac.th (หัวขอ้ผู้สนใจเขา้ศึกษา)

ล าดับ รหัส คณะ / โครงการ จ านวนรับ

1 00450105105  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาบา้นและชุมชน * หากจ านวนรอบที่ 1-4 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 5

2 00450108108  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาปรัชญา * หากจ านวนรอบที่ 1-4 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 5

3 00450112113  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาจนี * หากจ านวนรอบที่ 1-4 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 5

4 00450192115  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาการทอ่งเที่ยว ภาคพเิศษ * หากจ านวนรอบที่ 1-4 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 5

5 00450193113  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาจนี ภาคพเิศษ * หากจ านวนรอบที่ 1-4 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 5

6 00450301110  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาศลิปะภาพพมิพ์ 5

7 00450302102  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาจติรกรรม 3

8 00450303103  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาประตมิากรรม 5

9 00450304104  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาศลิปะไทย 18

10 00450306107  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาศลิปะการถา่ยภาพ ประเภทศลิป์ 5

11 00450307108  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาสื่อศลิปะ และการออกแบบสื่อ ประเภทวทิย์ 5

12 00450307208  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาสื่อศลิปะ และการออกแบบสื่อ ประเภทศลิป์ 5

13 00450308109  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาสหศาสตร์ศลิป์ 5

14 00450309111  คณะวจิติรศลิป ์สาขาวชิาศลิปะการดนตรีและการแสดง 3

15 00450401101  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิาภูมศิาสตร์ ประเภทวทิย์ 5
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ล าดับ รหัส คณะ / โครงการ จ านวนรับ

16 00450403103  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา ประเภทวทิย์

17 00450403203  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา ประเภทศลิป์

18 00450690105  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพเิศษ 20

19 00450691104  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพเิศษ 50

20 00450692108  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ภาคพเิศษ 15

21 00450693102  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ ภาคพเิศษ 20

22 00452101104  วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวชิาแอนนเิมชันและเกม ประเภทวทิย์ / สร้าง

บุคลากรทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

* หากจ านวนรอบที่ 1-4 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 5

23 00452101204  วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวชิาแอนนเิมชันและเกม ประเภทศลิป์-ค านวณ

 / สร้างบุคลากรทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

* หากจ านวนรอบที่ 1-4 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 5

24 00452102102  วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวชิาการจัดการสมัยใหมแ่ละเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประเภทวทิย์ / สร้างบุคลากรทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

* หากจ านวนรอบที่ 1-4 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 5

25 00452102202  วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวชิาการจัดการสมัยใหมแ่ละเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประเภทศลิป์-ค านวณ / สร้างบุคลากรทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

* หากจ านวนรอบที่ 1-4 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 5

26 00452171103  วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ หลักสูตรนานาชาต ิ

ประเภทวทิย์ / สร้างบุคลากรทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

* หากจ านวนรอบที่ 1-4 

ไดค้รบแลว้ อาจยกเลกิ

การรับในรอบที่ 5

   รอบท่ี 5  การรับนักเรยีนพกิาร

1 00450106112  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาสารสนเทศศกึษา 1

2 00450114117  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาและวัฒนธรรมพมา่ 1

3 00450403303  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 2

4 00450501100  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาเคม ีเคมอุีตสาหกรรม ชวีเคมแีละชวีเคมเีทคโนโลยี 2

5 00450502100  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาชวีวทิยา จุลชวีวทิยา สัตววทิยา 2

6 00450506100  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ สถติิ 2

7 00450507103  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 2

8 00450608108  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 2

2.  การรับสมัคร

      เปดิรับสมคัร  ต้ังแต่วันท่ี 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2561   (สง่เอกสารไดไ้มเ่กนิวันที่ 4 กรกฎาคม 2561)

โดยด าเนนิการสมคัรได ้ ทาง  http://www.reg.cmu.ac.th (หวัขอ้ผู้สนใจเขา้ศกึษา)         ซึง่ผู้สมัครมีสทิธิ์เลอืก

สมัครได้เพยีง 1 รหัส/คณะ/สาขาวิชาเท่านัน้     ทัง้นี้ ใหผู้้สมคัรพมิพใ์บสมคัรและใบแจ้งการช าระเงนิ  เพือ่น าไป

ช าระคา่สมคัร จ านวน  200  บาท (สองร้อยบาทถว้น)        ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  ไมเ่กนิวันที่ 3

กรกฎาคม 2561 เทา่นั้น   ใหผู้้สมคัรด าเนนิการจัดสง่เอกสารไปยังมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ดงันี้

      1. ใบสมคัรที่ตดิรูปถา่ยที่ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6  เดอืน  ขนาด  3x4  เซนตเิมตร

      2. ใบแจ้งการช าระเงนิของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สว่นดา้นบน     ที่ธนาคารประทบัตรารับช าระ

          เงนิแลว้ และใหผู้้สมคัรถา่ยส าเนาเกบ็ไวเ้ปน็หลกัฐานดว้ย
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      3. ระเบยีนแสดงผลการเรียนหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย(ปพ.1) ที่มี

          หวัหนา้สถานศกึษาหรือผู้ไดรั้บมอบหมายลงนามรับรองและประทบัตราของโรงเรียนเปน็ส าคญั

      4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้สมคัร  1 แผ่น

      5. เอกสารประกอบการสมคัรอื่น ๆ  ตามที่แตล่ะโครงการ/ คณะ/ สาขาวชิา   ไดก้ าหนดไวใ้นเอกสารแนบทา้ย

          ประกาศ (ถา้มี)

      6. การจัดสง่เอกสารไปยังมหาวทิยาลยัเชยีงใหมน่ั้น    สามารถด าเนนิการได ้ 2  ทาง  คอื 

          1.  ยืน่ด้วยตนเอง     ณ  ฝ่ายแนะแนวและรับเขา้ศกึษา   ส านกัทะเบยีนและประมวลผล

              มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ ตามวัน และเวลาราชการ (08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.)

         2.  ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีน   ซึ่งสามารถพมิพท์ี่อยู่การสง่ไดจ้าก website  การรับสมคัรฯ

หมายเหตุ.-  ผู้สมคัรสามารถตรวจสอบสถานะการช าระเงนิและการรับใบสมคัรไดท้ี่  website  การรับสมคัรฯ

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่  053-948914 - 16

      อนึ่ง  หากผู้สมคัรคณะ/สาขาวชิาที่ตอ้งใชว้ชิาเฉพาะไปใชใ้นการคดัเลอืก   ไดแ้กว่ชิาความรู้ทั่วไปทางทศันศลิป์

และวาดเสน้ , ความรู้ทั่วไปทางศลิปวัฒนธรรมและปฏบิตักิาร , ความรู้ทั่วไปทางการออกแบบและปฏบิตักิาร     ซึ่ง

ตอ้งไปสอบที่มหาวทิยาลยัเชยีงใหมใ่นวันที่ 11 มนีาคม 2561 นั้น         ตอ้งสมคัรสอบพร้อมรอบที่ 2 (วันที่ 23-30

พฤศจิกายน 2560) ที่ www.reg.cmu.ac.th   โดยช าระคา่สมคัรสอบเพิม่อกีคนละ 250 บาท (สองร้อยหา้สบิบาท

ถว้น)   แลว้น าใบช าระคา่สมคัรสอบไปช าระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)    ไมเ่กนิวันที่  30 พฤศจิกายน

2560 เทา่นั้น    และผู้สมคัรด าเนนิการจัดสง่หลกัฐานการช าระเงนิไปยังมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ดงันี้

              เรียน ผู้อ านวยการส านกัทะเบยีนและประมวลผล

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 

อ.เมอืง  

จ.เชยีงใหม ่        50200

3.  วิธกีารคัดเลอืก

     3.1  มหาวทิยาลยัเชยีงใหมจ่ะพจิารณาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และเกณฑก์ารคดัเลอืกที่แตล่ะโครงการก าหนด

     3.2  มหาวทิยาลยัเชยีงใหมโ่ดยคณะกรรมการของคณะ/โครงการ  เปน็ผู้ด าเนนิการคดัเลอืกและสอบสมัภาษณ์

            และ/หรือทดสอบทางดา้นวชิาการของคณะ

     3.3  ผลการพจิารณาของคณะกรรมการถอืเปน็ที่สิ้นสดุ

ข.)  การรับตรงอสิระ   ที่ด าเนนิการโดยคณะ และวทิยาลยันานาชาตนิวัตกรรมดจิิทลั

ประกอบดว้ยจ านวนรับ / คณุสมบตัขิองผู้สมคัรแตล่ะรหสั/คณะ/สาขาวชิา และวธิกีารคดัเลอืก  เปน็ไปตามเอกสาร

แนบทา้ยประกาศของแตล่ะคณะ     โดยสามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดไดท้ี่   http://www.reg.cmu.ac.th  (หวัขอ้ผู้สนใจเขา้

ศกึษา)      ทัง้นี้  ยกเวน้เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์ (ล าดบั 4-5)       ใหส้อบถามรายละเอยีดไดท้ี่  บริการการศกึษาคณะ

พยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ หมายเลขโทรศพัท ์053-935025 ตอ่ 11

ล าดับ รหัส คณะ / โครงการ จ านวนรับ

   รอบท่ี 5  การรับนักเรยีนท่ีด าเนนิการโดยคณะ

1 00450299900  คณะศกึษาศาสตร์ / ผลติครูสูแ่ผ่นดนิมาตุภูม ิ(ยังไมร่ะบุสาขาวชิา) 3

2 00450599100  คณะวทิยาศาสตร์ / รับนักศกึษาจากประเทศเพื่อนบา้น 6

3 00450701101  คณะแพทยศาสตร์ / รับจากกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายของ มช. 1
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ล าดับ รหัส คณะ / โครงการ จ านวนรับ

4 00451201101  คณะพยาบาลศาสตร์ / ผลติบัณฑติพยาบาลฯ ตามรอยสมเด็จย่า (รับผ่านสภาการ

พยาบาล)

2

5 00451201201  คณะพยาบาลศาสตร์ / ผู้ชว่ยพยาบาลศกึษาตอ่ พย.บ. 2

6 00451301201  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร / ทายาท

อุตสาหกรรมเกษตร

5

7 00451302202  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยีชวีภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร / ทายาท

อุตสาหกรรมเกษตร

5

8 00451303204  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาวศิวกรรมกระบวนการอาหาร / ทายาทอุตสาหกรรม

เกษตร

5

9 00451304205  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยีการพัฒนาผลติภัณฑ ์/ ทายาท

อุตสาหกรรมเกษตร

5

10 00451305203  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยีการบรรจุ / ทายาทอุตสาหกรรมเกษตร 5

11 00451306206  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยีผลติภัณฑท์างทะเล / ทายาท

อุตสาหกรรมเกษตร

5

12 00451306306  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวชิาเทคโนโลยีผลติภัณฑท์างทะเล / สร้างนักเทคโนโลยี

ผลติภัณฑท์างทะเลสูบ่า้นเกดิ

10

   รอบท่ี 5  การรับนักเรยีนท่ีด าเนนิการโดยวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดจิทัิล

1 00450181116  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวชิาภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ หลักสูตรนานาชาติ 30

2 00450480107  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวชิาสังคมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ 40

3 00450680105  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตรนานาชาติ 10

4 00451280101  คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ 10

5 00451281101  คณะพยาบาลศาสตร์ / รับนักศกึษาจากมหาวทิยาลัยเฉงิตู (นักศกึษาตา่งชาติ) 30

6 00451681101  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาต ิ(ชอ่งทางนานาชาติ) 80

7 00451771103  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวชิาการออกแบบเชงิบูรณาการสถาปัตยกรรมแนว

ใหม ่หลักสูตรนานาชาต ิ4 ปี

10

8 00452101304  วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวชิาแอนนเิมชันและเกม (ชอ่งทางนานาชาติ) 15

9 00452102302  วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวชิา การจัดการสมัยใหมแ่ละเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ชอ่งทางนานาชาต)ิ

15

10 00452171203  วทิยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ หลักสูตรนานาชาต ิ

(ชอ่งทางนานาชาติ)

20

4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เขา้สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย ์ (รอบท่ี 5)

      มหาวทิยาลยัเชยีงใหมจ่ะประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิ์เขา้สอบสมัภาษณ์    ในวันท่ี  10 กรกฎาคม 2561     ทาง

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

5.  การสอบสัมภาษณ์  ตรวจร่างกายและเอกซเรย ์ (รอบท่ี 5)

      ใหผู้้ที่ผ่านการคดัเลอืกและมสีทิธิ์เขา้สอบสมัภาษณ์  ไปเขา้รับการสอบสมัภาษณ์  ณ คณะที่ไดรั้บการคดัเลอืก

ในวันท่ี 14-15 กรกฎาคม 2561  ส าหรับการตรวจร่างกายและเอกซเรย์  มหาวทิยาลยัเชยีงใหมจ่ะแจ้งรายละเอยีด

ใหท้ราบในวันประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิ์เขา้สอบสมัภาษณ์ฯ
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6.  การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  (รอบท่ี 5)

      มหาวทิยาลยัเชยีงใหมจ่ะประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิ์เขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่   ในวันท่ี  20 กรกฎาคม

2561   ทาง  http://www.reg.cmu.ac.th 

3.  การด าเนนิการคัดเลอืกบุคคลเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ (TCAS) ท้ัง 5 รอบ

     ผู้สมคัรตอ้งตรวจสอบคณุสมบตัทิั่วไป / เงือ่นไขและคณุสมบตัเิฉพาะของแตค่ณะ/โครงการ  ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารแนบ

ทา้ยประกาศของโครงการและ/หรือคณะ  หากมหาวทิยาลยัเชยีงใหมต่รวจพบวา่ผู้สมคัรขาดคณุสมบตัขิอ้ใดขอ้หนึ่งจะถกูตดั

สทิธิ์ในการเขา้ศกึษาในโครงการและ/หรือคณะ โดยไมไ่ดรั้บเงนิคา่สมคัรคนืถงึแมว้า่จะผ่านกระบวนการคดัเลอืกแลว้กต็าม

4.  การรายงานตัวขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษา

4.1  ใหผู้้มสีทิธิ์เขา้ศกึษาจากการคดัเลอืกทัง้ 5 รอบ    ใหไ้ปรายงานตวัขึ้นทะเบยีนเปน็นกัศกึษา และท าบตัรประจ าตวั

 นกัศกึษาตามวัน / เวลา / สถานที่ที่ก าหนดในประกาศของส านกัทะเบยีนและประมวลผล         โดยน าหลกัฐานที่

 มหาวทิยาลยัเชยีงใหมก่ าหนดมาแสดงในวันรายงานตวัขึ้นทะเบยีนเปน็นกัศกึษา      ซึ่งมหาวทิยาลยัจะประกาศให้

 ทราบอกีคร้ัง ทาง http://www.reg.cmu.ac.th  ประมาณเดอืนกรกฎาคม  2561

4.2  ผู้มสีทิธิ์เขา้ศกึษาที่ไมไ่ปรายงานตวัขึ้นทะเบยีนเปน็นกัศกึษาภายใน 10 วันท าการ นบัจากวันที่ก าหนดใหร้ายงานตวั

 ขึ้นทะเบยีนเปน็นกัศกึษา  จะถอืวา่สละสทิธิ์การเขา้เปน็นกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

ประกาศ   ณ  วันที่    18     กนัยายน  พ.ศ. 2560

                         (ลงนาม)           อุษณีย์  ค าประกอบ
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อัมภาพันธ ์ คนัธรส

(นางอัมภาพันธ ์ คนัธรส)

พนกังานปฏบิตังิาน

(รองศาสตราจารย์อุษณีย์  ค าประกอบ)

รักษาการแทนรองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและพัฒนาคณุภาพองคก์ร

ปฏบิตักิารแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

ส าเนาถกูตอ้ง


