ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
---------------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับนโยบายจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มาดาเนินการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 โดยกาหนดให้ดาเนินการรับสมัครและ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 5 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มกี ารสอบข้อเขียน , รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
ที่มกี ารสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบตั ,ิ รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน , รอบที่ 4 Admission , รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ โดย
มีรายละเอียดการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้ง 5 รอบ ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้ มัคร
1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มพี ระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. เป็นผู้ที่ไม่มโี รคติดต่อร้ายแรง โรคที่สงั คมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. เป็นผู้ที่มคี วามประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะ
ปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มอี ยู่แล้ว หรือที่จะมีตอ่ ไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
4. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
5. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถกู ลงโทษเนื่องจากการกระทาผิด หรือร่วมกระทาทุจริตในการสอบฯ เพือ่ สมัครเข้าศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
2. การดาเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจานวนที่เปิดรับสมัครทั้งสิ้น
จานวน 8,992 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน รับจานวน 819 คน

ซึ่งมีการดาเนินการ 2 รอบ และมี

หน่วยงานเป็นผู้ดาเนินการรับสมัครและคัดเลือก ดังต่อไปนี้
ก.) การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ที่ดาเนินการโดยสานักทะเบียนและประมวลผล
1. จานวนรับรอบที่ 1/1 ประกอบด้วยการรับเข้า 6 ประเภท ตามคุณสมบัตขิ องผู้สมัครแต่ละรหัส/คณะ/สาขาวิชา
โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.reg.cmu.ac.th (หัวข้อผูส้ นใจเข้าศึกษา)
ลาดับ

รหัส

คณะ / โครงการ

จานวนรับ

รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio
1
2
3
4
5
6

00410101101
00410105105
00410108108
00410111111
00410112113
00410114117

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา / นักคิดเพื่อสังคม
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า

25
8
12
5
9
4

2
ลาดับ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

รหัส
00410204114
00410206113
00410211110
00410212111
00410301110
00410302102
00410303103
00410304104
00410305105
00410305205
00410306107
00410306207
00410307108
00410307208
00410308109
00410309111
00410401101
00410403103

25

00410403203

26

00410601101

27

00410602102

28

00410603103

29

00410604104

30

00410605105

31

00410606106

32

00410608108

33

00410671110

34

00410671210

35

00410601201

คณะ / โครงการ
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาประติมากรรม
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะไทย
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ ประเภทวิทย์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ ประเภทศิลป์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ประเภทวิทย์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ประเภทศิลป์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ ประเภทวิทย์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ ประเภทศิลป์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ประเภทวิทย์
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา / สังคมศาสตร์เพื่อสังคม
ประเภทวิทย์
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา / สังคมศาสตร์เพื่อสังคม
ประเภทศิลป์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา / รับนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ
ทักษะฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / รับนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ
ทักษะฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม / รับนักเรียนที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / รับนักเรียนที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล / รับนักเรียนที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ / ผลิตวิศวกรเหมืองแร่ตามความ
ต้องการของผู้ประกอบการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / รับนักเรียนที่มีอัจฉริยะภาพ
ทางคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตร
นานาชาติ / รับนักเรียนที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตร
นานาชาติ / รับนักเรียนที่มีความรู้ฯ ทางด้านภาษาอังกฤษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา / รับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น

จานวนรับ
12
10
5
7
5
6
5
2
8
7
5
5
5
5
15
12
15
5
5
2
9
2
12
7
12
12
5
5
10

3
ลาดับ
36
37

รหัส
00410602202
00410603203

คณะ / โครงการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / รับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม / รับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น

จานวนรับ
5
10

38
39
40
41

00410604204
00410605205
00410606206
00410608208

15
25
5
5

42

00410671310

43

00410802102

44
45
46
47

00410901101
00411601101
00411601201
00411771103

48
49

00411801101
00411902402

50
51
52
53

00411903103
00412001103
00412001201
00412101104

54

00412102102

55

00412171103

56

00412101204

57

00412102202

58

00412171203

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / รับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล / รับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ / รับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / รับนักเรียนผู้มีผลการเรียน
ดีเด่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตร
นานาชาติ / รับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ / ผู้มี
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์เกษตร
คณะทันตแพทยศาสตร์ / หมอฟันคนดี
คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวิทย์ / รับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศิลป์ / รับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านเศรษฐศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนว
ใหม่ หลักสูตรนานาชาติ 4 ปี
คณะการสื่อสารมวลชน / ผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ / นักรัฐ
ประศาสนศาสตร์ช้างเผือก
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
คณะนิติศาสตร์ / ผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ
คณะนิติศาสตร์ / ผู้ได้รับรางวัลการตอบปัญหากฎหมายระดับประเทศ
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม ประเภทวิทย์ /
ส่งเสริมนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษฯ ในการประกวดแข่งขัน
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประเภทวิทย์ / ส่งเสริมนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษฯ ในการประกวด
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ
ประเภทวิทย์ / ส่งเสริมนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษฯ ในการประกวดแข่งขัน
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม ประเภทวิทย์ / รับ
นักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษฯ (Gifted IT)
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประเภทวิทย์ / รับนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษฯ (Gifted IT)
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ
ประเภทวิทย์ / รับนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษฯ (Gifted IT)

2
20
5
10
5
13
5
17
10
10
5
5
5
10
10
5

รอบที่ 1/1 การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1
2
3
4
5
6

00410701101
00410701201
00411901104
00411902102
00412101304
00412102302

คณะแพทยศาสตร์ / เรียนดีโอลิมปิก
คณะแพทยศาสตร์ / เรียนดีอังกฤษ (โรงเรียนไทย)
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม ประเภทวิทย์
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประเภทวิทย์

10
45
3
12
5
5

4
ลาดับ
7

รหัส
00412171303

คณะ / โครงการ
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ
ประเภทวิทย์

จานวนรับ
2

รอบที่ 1/1 การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ และระดับชาติ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

00410101201
00410212211
00410501100
00410502100
00410503100
00410504104
00410505113
00410506100
00410507103
00410601301
00410602302
00410603303
00410604304
00410605305
00410606306
00410608308
00410671410

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

00410701401
00410802202
00411104104
00411303204
00411501400
00411601301
00411601401
00411671101
00411671201
00411801201
00411902202
00411903203
00412001301

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอัญมณีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตร
นานาชาติ
คณะแพทยศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบาบัด
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวิทย์
คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศิลป์
คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ประเภทวิทย์
คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ประเภทศิลป์
คณะการสื่อสารมวลชน
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
คณะนิติศาสตร์

1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
3
2
1
2
2
2
2
1
1
2

รอบที่ 1/1 การรับนักเรียนจากโครงการสนับสนุนการจัดตัง้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.)
1
2
3
4
5
6

00410601401
00410604404
00411301101
00411302102
00411303104
00411304105

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

5
10
2
2
2
2

5
ลาดับ
7
8

รหัส
00411305103
00411306106

คณะ / โครงการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล

จานวนรับ
2
2

รอบที่ 1/1 การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

00411101101
00411102102
00411104204
00411301201
00411302202
00411303304
00411304205
00411305203
00411306206
00411902302

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบาบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบาบัด
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

15
10
2
5
5
5
5
5
5
2

รอบที่ 1/1 การรับนักเรียนพิการ
1
2
3

00410301210
00410302202
00410303203

คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาประติมากรรม

1
1
1

2. การรับสมัคร รอบที่ 1/1
เปิดรับสมัคร ตัง้ แต่วันที่ 2-12 ตุลาคม 2560 (ส่งเอกสารได้ไม่เกินวันที่ 16 ตุลาคม 2560) โดยดาเนินการ
สมัครได้ ทาง http://www.reg.cmu.ac.th (หัวข้อผู้สนใจเข้าศึกษา) ซึง่ ผูส้ มัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้เพียง 1
รหัส/คณะ/สาขาวิชาเท่านัน้ (ยกเว้นโครงการรับนักกีฬาที่มคี วามสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ และระดับชาติ ที่
เลือกได้ 2 อันดับ) ทั้งนี้ หากยืนยันบันทึกข้อมูลการเลือกคณะ/สาขาวิชาแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการเลือก
ได้อีก และเมื่อยืนยันการสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครและใบแจ้งการชาระเงินเพือ่ นาไปชาระค่า
สมัคร จานวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ยกเว้น โครงการเรียนดีโอลิมปิก และเรียนดีภาษาอังกฤษ (โรงเรียน
ไทย) ของคณะแพทยศาสตร์ ที่ตอ้ งชาระค่าสมัคร 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ฯ ไม่เกิน
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เท่านั้น แล้วผู้สมัครดาเนินการจัดส่งเอกสารไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้
1. ใบสมัครที่ตดิ รูปถ่ายที่ถา่ ยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3x4 เซนติเมตร
2. ใบแจ้งการชาระเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ส่วนด้านบน ที่ธนาคารประทับตรารับชาระเงินแล้ว
และให้ผู้สมัครถ่ายสาเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย
3. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ปพ.1) 4 เทอม
ที่มหี วั หน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายลงนามรับรองและประทับตราของโรงเรียนเป็นสาคัญ
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร 1 แผ่น
5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ตามที่แต่ละโครงการ คณะ/สาขาวิชาได้
กาหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ (ถ้ามี)
6. การจัดส่งเอกสารไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น สามารถดาเนินการได้ 2 ทาง คือ
1. ยืน่ ด้วยตนเอง ณ ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามวัน และเวลาราชการ (08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.)
2. ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน ซึ่งสามารถพิมพ์ที่อยู่การส่งได้จาก website การรับสมัครฯ

6

หมายเหตุ.- ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชาระเงินและการรับใบสมัครได้ที่ website การรับสมัครฯ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ 053-948914 - 18
3. วิธีการคัดเลือก รอบที่ 1/1
3.1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และเกณฑ์การคัดเลือกที่แต่ละโครงการกาหนด
3.2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยคณะกรรมการของคณะ/โครงการ เป็นผู้ดาเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
3.3 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ข.) การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ที่ดาเนินการโดยคณะ
ประกอบด้วยจานวนรับ / คุณสมบัตขิ องผู้สมัครแต่ละรหัส/คณะ/สาขาวิชา และวิธีการคัดเลือก เป็นไปตามเอกสาร
แนบท้ายประกาศของแต่ละคณะ โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.reg.cmu.ac.th (หัวข้อผูส้ นใจเข้า
ศึกษา) ทั้งนี้ ยกเว้นเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ (ลาดับ 14-16) ให้ดรู ายละเอียดได้ที่ http://www.ba.cmu.ac.th/
ลาดับ

รหัส

คณะ / โครงการ

จานวนรับ

รอบที่ 1/1 การรับนักเรียนที่ดาเนินการโดยคณะ
1
2
3
4
5
6
7
8

00410599100
00410599200
00410599300
00410599400
00410599500
00410599600
00410599700
00411301301

9

00411302302

10

00411303404

11

00411304305

12

00411305303

13

00411306306

14
15
16

00411501100
00411501200
00411501300

คณะวิทยาศาสตร์ / พสวท. (ต่อเนื่อง)
คณะวิทยาศาสตร์ / รับนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ / ฟิสิกส์สัประยุทธ์
คณะวิทยาศาสตร์ / พัฒนาอัจฉริยภาพสาหรับเด็กและเยาวชน (ร่วมกับ สวทช.)
คณะวิทยาศาสตร์ / วมว.
คณะวิทยาศาสตร์ / รับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ / รับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร / รับบุคคล
ผู้มีความสามารถพิเศษ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร / รับ
บุคคลผู้มีความสามารถพิเศษ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร / รับบุคคลผู้มี
ความสามารถพิเศษ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ / รับบุคคลผู้มี
ความสามารถพิเศษ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ / รับบุคคลผู้มีความสามารถ
พิเศษ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล / รับบุคคลผู้มี
ความสามารถพิเศษ
คณะบริหารธุรกิจ / ทายาทศิษย์เก่า Acc Ba
คณะบริหารธุรกิจ / ทายาทผู้ประกอบการธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ / ผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นาและในทางธุรกิจ

20
20
2
3
16
3
5
2
2
2
2
2
2
5
25
10

4. การประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ (รอบที่ 1/1)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
http://www.reg.cmu.ac.th

ทาง

7

5. การสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ (รอบที่ 1/1)
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสทิ ธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ไปเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก
ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 สาหรับการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะแจ้งรายละเอียดให้
ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้ ในกรณีของคณะที่ตอ้ งใช้ผลการตรวจร่างกายฯ ประกอบการสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะแจ้ง
รายละเอียดให้ทราบในวันประกาศรายชื่ผู้มสี ทิ ธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ
6. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House (รอบที่ 1/1)
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จะต้องแจ้งยืนยันสิทธิ์เพือ่ เข้าศึกษาในระบบ Clearing House ของ ทปอ.
http://a.cupt.net ในวันที่ 15-19 ธันวาคม 2560

ทาง

7. การประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รอบที่ 1/1)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560
ทาง http://www.reg.cmu.ac.th
ค.) การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ที่ดาเนินการโดยสานักทะเบียนและประมวลผล
1. จานวนรับรอบที่ 1/2 เป็นการรับนักเรียนที่มผี ลการเรียนดี ของคณะแพทยศาสตร์ ตามคุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
แต่ละรหัส โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.reg.cmu.ac.th (หัวข้อผูส้ นใจเข้าศึกษา)
ลาดับ

รหัส

คณะ / โครงการ

จานวนรับ

รอบที่ 1/2 การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1

00410701301

คณะแพทยศาสตร์ / เรียนดีอังกฤษ (โรงเรียนนานาชาติ)

5

2. การรับสมัคร รอบที่ 1/2
เปิดรับสมัคร ตัง้ แต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 - 15 มกราคม 2561 (ส่งเอกสารได้ไม่เกินวันที่ 16 มกราคม
2561) โดยดาเนินการสมัครได้ ทาง http://www.reg.cmu.ac.th (หัวข้อผู้สนใจเข้าศึกษา) และเมื่อยืนยันการ
สมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครและใบแจ้งการชาระเงินเพือ่ นาไปชาระค่าสมัคร จานวน 300 บาท
(สามร้อยบาทถ้วน) ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ไม่เกินวันที่ 15 มกราคม 2561 เท่านั้น แล้วผู้สมัคร
ดาเนินการจัดส่งเอกสารไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้
1. ใบสมัครที่ตดิ รูปถ่ายที่ถา่ ยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3x4 เซนติเมตร
2. ใบแจ้งการชาระเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) ส่วนด้านบน ที่ธนาคารประทับตรารับชาระเงินแล้ว
และให้ผู้สมัครถ่ายสาเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย
3. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ปพ.1) 4 เทอม
ที่มหี วั หน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายลงนามรับรองและประทับตราของโรงเรียนเป็นสาคัญ
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร 1 แผ่น
5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ตามที่คณะแพทยศาสตร์ได้กาหนดไว้ในเอกสาร
แนบท้ายประกาศ (ถ้ามี)
6. การจัดส่งเอกสารไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น สามารถดาเนินการได้ 2 ทาง คือ
1. ยืน่ ด้วยตนเอง ณ ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามวัน และเวลาราชการ (08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.)
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2. ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน ซึ่งสามารถพิมพ์ที่อยู่การส่งได้จาก website การรับสมัครฯ
หมายเหตุ.- ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชาระเงินและการรับใบสมัครได้ที่ website การรับสมัครฯ
3. วิธีการคัดเลือก รอบที่ 1/2
คณะฯ พิจารณาคุณสมบัตขิ องผู้สมัคร ผลงานและหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ที่แสดงถึงการเรียนดี และ/หรือความ
สามารถเชิงวิชาการ , ผลการสอบภาษาอังกฤษ, ผลการสอบ BMAT, ผลงาน (Portfolio) และอื่น ๆ ตามที่กาหนด
4. การประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ (รอบที่ 1/2)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
http://www.reg.cmu.ac.th

ทาง

5. การสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ (รอบที่ 1/2)
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสทิ ธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ไปเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์
ณ คณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ให้ทราบในวันประกาศรายชื่ผู้มสี ทิ ธิ์
เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ
6. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House (รอบที่ 1/2)
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จะต้องแจ้งยืนยันสิทธิ์เพือ่ เข้าศึกษาในระบบ Clearing House ของ ทปอ.
http://a.cupt.net ในวันที่ 19-22 มีนาคม 2561

ทาง

7. การประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รอบที่ 1/2)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 28 มีนาคม 2561
ทาง http://www.reg.cmu.ac.th

รอบที่ 2 การรับที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ รับจานวน 4,676 คน

ซึ่งมีหน่วยงานเป็นผู้ดาเนินการ

รับสมัครและคัดเลือก ประกอบด้วยหน่วยงานดังต่อไปนี้
ก.) การรับที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ ที่ดาเนินการโดยสานักทะเบียนและประมวลผล
1. จานวนรับ ประกอบด้วยการรับเข้า 4 ประเภท ตามคุณสมบัตขิ องผู้สมัครแต่ละรหัส/คณะ/สาขาวิชา ซึ่ง
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.reg.cmu.ac.th (หัวข้อผูส้ นใจเข้าศึกษา)
ลาดับ

รหัส

คณะ / โครงการ

จานวนรับ

รอบที่ 2 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

00420101101
00420102102
00420104104
00420105105
00420106112
00420108108
00420109109
00420109209
00420109309
00420109409

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิค ประเภทวิทย์
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิค ประเภทศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ประเภทวิทย์
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ประเภทศิลป์

65
23
20
28
32
30
8
7
7
8

9
ลาดับ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

รหัส
00420110110
00420111111
00420112113
00420113115
00420114117
00420192115
00420193113
00420201104
00420204114
00420205105
00420206113
00420207123
00420208122
00420209124
00420211110
00420212111
00420212211
00420301110
00420302102
00420303103
00420304104
00420305105
00420305205
00420306107
00420306207
00420307108
00420307208
00420308109
00420309111
00420401101
00420403103
00420403203
00420501100
00420502100
00420503100
00420504104
00420505113
00420506100
00420507103

คณะ / โครงการ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ภาคพิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ประเภทวิทย์
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ประเภทศิลป์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาประติมากรรม
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะไทย
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ ประเภทวิทย์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ ประเภทศิลป์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ประเภทวิทย์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ประเภทศิลป์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ ประเภทวิทย์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ ประเภทศิลป์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ประเภทวิทย์
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประเภทวิทย์
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประเภทศิลป์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอัญมณีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

จานวนรับ
23
20
18
30
15
30
20
24
12
22
10
12
12
12
20
3
3
25
15
25
33
13
12
10
10
10
10
25
15
50
20
20
182
138
96
36
28
102
72

10
ลาดับ
50
51
52
53
54
55
56
57

รหัส
00420601101
00420602102
00420603103
00420604104
00420605105
00420606106
00420608108
00420671110

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

00420680105
00420690105
00420691104
00420692108
00420693102
00420701101
00420801101
00420802102
00420901101
00421001101
00421101101
00421102102
00421103103
00421104104
00421201101
00421280101
00421301101
00421302102
00421303104
00421304105
00421305103
00421306106
00421401101
00421501100
00421501200
00421590100
00421590200
00421601101
00421601201
00421602101
00421602201
00421671101

คณะ / โครงการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตร
นานาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ
คณะแพทยศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบาบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบาบัด
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิทย์
คณะบริหารธุรกิจ ประเภทศิลป์
คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิทย์ ภาคพิเศษ
คณะบริหารธุรกิจ ประเภทศิลป์ ภาคพิเศษ
คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวิทย์
คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศิลป์
คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวิทย์ หลักสูตรควบสองปริญญา
คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศิลป์ หลักสูตรควบสองปริญญา
คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวิทย์ หลักสูตรนานาชาติ

จานวนรับ
80
50
35
80
130
25
45
15
15
5
5
5
5
34
90
210
40
90
75
45
45
53
98
15
55
50
55
50
50
38
40
100
100
60
60
76
36
10
10
60

11
ลาดับ
90
91
92
93

รหัส
00421671201
00421701101
00421702102
00421771103

94
95
96
97
98
99
100
101

00421801101
00421801201
00421802101
00421802201
00421901104
00421902102
00421902202
00421903103

102

00421903203

103

00421903303

104

00421903403

105

00421903503

106

00421903603

107
108
109
110
111
112
113

00422001101
00422001201
00422091101
00422091201
00422101104
00422101204
00422102102

114

00422102202

115

00422171103

คณะ / โครงการ
คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศิลป์ หลักสูตรนานาชาติ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนว
ใหม่ หลักสูตรนานาชาติ 4 ปี
คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทวิทย์
คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทศิลป์
คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทวิทย์ หลักสูตรควบสองปริญญา
คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทศิลป์ หลักสูตรควบสองปริญญา
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประเภทวิทย์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประเภทศิลป์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาสาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือก
PAT 1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาสาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือก
PAT 7.1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาสาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือก
PAT 7.2
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาสาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือก
PAT 7.3
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาสาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือก
PAT 7.4
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาสาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือก
PAT 7.5
คณะนิติศาสตร์ ประเภทวิทย์
คณะนิติศาสตร์ ประเภทศิลป์
คณะนิติศาสตร์ ประเภทวิทย์ ภาคพิเศษ
คณะนิติศาสตร์ ประเภทศิลป์ ภาคพิเศษ
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม ประเภทวิทย์
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม ประเภทศิลป์-คานวณ
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประเภทวิทย์
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประเภทศิลป์-คานวณ
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประเภทวิทย์
หลักสูตรนานาชาติ

จานวนรับ
40
60
15
10
76
106
15
15
32
25
25
7
7
7
8
8
3
45
45
90
90
33
23
45
15
26

รอบที่ 2 การรับนักเรียนร่วมกับโควตาภาคเหนือ
1
2
3
4

00420701201
00420701301
00421101201
00421102202

คณะแพทยศาสตร์ / ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
คณะแพทยศาสตร์ / INCLUSIVE TRACK
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ / รับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาอมก๋อย
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบาบัด / รับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาอมก๋อย

74
22
1
1

12
ลาดับ
5
6
7
8
9
10

รหัส
00421103203
00421104204
00421101301
00421102302
00421103303
00421104304

คณะ / โครงการ
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค / รับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาอมก๋อย
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบาบัด / รับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาอมก๋อย
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ / รับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาแม่แจ่ม
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบาบัด / รับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาแม่แจ่ม
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค / รับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาแม่แจ่ม
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบาบัด / รับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาแม่แจ่ม

จานวนรับ
1
1
1
1
1
1

รอบที่ 2 การรับนักเรียนจากโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

00420101201
00420212311
00420212411
00420403303
00420403403
00420501200
00420502200
00420503200
00420504204
00420505213
00420506200
00420507203
00420601201
00420602202
00420603203
00420604204
00420605205
00420608208
00420671210

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

00420802202
00421104504
00421501300
00421501400
00421601301
00421601401
00421671301
00421671401
00421801301
00421801401
00421901204
00422001301
00422001401

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ประเภทวิทย์
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ประเภทศิลป์
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประเภทวิทย์
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประเภทศิลป์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอัญมณีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตร
นานาชาติ
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบาบัด
คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิทย์
คณะบริหารธุรกิจ ประเภทศิลป์
คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวิทย์
คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศิลป์
คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวิทย์ หลักสูตรนานาชาติ
คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศิลป์ หลักสูตรนานาชาติ
คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทวิทย์
คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทศิลป์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
คณะนิติศาสตร์ ประเภทวิทย์
คณะนิติศาสตร์ ประเภทศิลป์

1
9
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
2
3
2
2
2
5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

13
ลาดับ

รหัส

คณะ / โครงการ

จานวนรับ

รอบที่ 2 การรับนักเรียนพิการ
1
2

00421102502
00421701201

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบาบัด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี

1
1

2. การรับสมัคร เปิดรับสมัคร ตัง้ แต่วันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2560 โดยดาเนินการสมัครได้ทาง
http://www.reg.cmu.ac.th (หัวข้อผูส้ นใจเข้าศึกษา) ประกอบด้วย
2.1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โควตา
ภาคเหนือ) ซึง่ ผูส้ มัครมีสิทธิ์เลือกได้ 2 อันดับ โดยให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครและใบแจ้งการชาระเงินเพือ่ นาไป
ชาระค่าสมัครโควตาภาคเหนือ จานวน 250 บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ที่ผู้รับสมัครของโรงเรียนที่นกั เรียน
ศึกษาอยู่เท่านั้น ทั้งนี้ วิธีการรับสมัครและวิธีการคัดเลือกให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ เรื่อง การ
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพือ่ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561
2.2. การรับสมัครโครงการที่ร่วมกับโควตาภาคเหนือ ซึง่ ผูส้ มัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้เพียง 1 รหัส/คณะ/
สาขาวิชาเท่านัน้
ได้แก่ ผลิตแพทย์เพิม่ เพือ่ ชาวชนบท , INCLUSIVE TRACK , รับนักศึกษาฯ เพือ่ พัฒนาอมก๋อย
รับนักศึกษาฯ เพือ่ พัฒนาแม่แจ่ม ต้องชาระค่าสมัครสอบเพิม่ อีกคนละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ที่ผู้รับสมัคร
ของโรงเรียนที่นกั เรียนศึกษาอยู่เท่านั้น ทั้งนี้ วิธีการรับสมัครและวิธีการคัดเลือกให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฯ
2.3. การสมัครสอบวิชาเฉพาะ กรณีผู้สมัครคณะ/สาขาวิชาที่ตอ้ งใช้วิชาเฉพาะไปใช้ในการคัดเลือก ได้แก่วิชา
ความรู้ทั่วไปทางทัศนศิลป์และวาดเส้น , ความรู้ทั่วไปทางศิลปวัฒนธรรมและปฏิบตั กิ าร , ความรู้ทั่วไปทางการ
ออกแบบและปฏิบตั กิ าร ซึ่งต้องไปสอบที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่ 11 มีนาคม 2561 นั้น
ต้องสมัครสอบ
พร้อมชาระค่าสมัครสอบเพิม่ อีกคนละ 250 บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยนาใบชาระค่าสมัครสอบไปชาระ
ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น และผู้สมัครดาเนินการจัด
ส่งหลักฐานการชาระเงินไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้
เรียน ผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
50200
2.4. โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา ซึง่ ผูส้ มัครมีสิทธิ์เลือกได้ 2 อันดับ
2.5. โครงการสาหรับนักเรียนพิการ ซึง่ ผูส้ มัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้เพียง 1 รหัส/คณะ/สาขาวิชาเท่านัน้
โดยให้ผู้สมัครโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬาและโครงการสาหรับนักเรียนพิการ พิมพ์
ใบสมัครและใบแจ้งการชาระเงิน เพือ่ นาไปชาระค่าสมัครสอบคนละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ที่ธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) ไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น แล้วผู้สมัครดาเนินการจัดส่งเอกสารไปยัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้
1. ใบสมัครที่ตดิ รูปถ่ายที่ถา่ ยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3x4 เซนติเมตร
2. ใบแจ้งการชาระเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ส่วนด้านบน
ที่ธนาคารประทับตรารับ
ชาระเงินแล้ว และให้ผู้สมัครถ่ายสาเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย
3. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1)
5 เทอม ที่มหี วั หน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายลงนามรับรองและประทับตราของโรงเรียนเป็นสาคัญ
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4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร 1 แผ่น
5. เอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ตามที่แต่ละโครงการ และ/หรือ คณะ/สาขาวิชาได้กาหนดไว้ในเอกสาร
แนบท้ายประกาศ (ถ้ามี)
6. การจัดส่งเอกสารไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น สามารถดาเนินการได้ 2 ทาง คือ
1. ยืน่ ด้วยตนเอง ณ ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามวัน และเวลาราชการ (08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.)
2. ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน ซึ่งสามารถพิมพ์ที่อยู่การส่งได้จาก website การรับสมัครฯ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ 053-948914 - 16
3 วิธีการคัดเลือก โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬาและโครงการสาหรับนักเรียนพิการ
3.1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือก
ที่แต่ละโครงการกาหนดในเอกสารแนบท้าย
ประกาศฯ
3.2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยคณะกรรมการของคณะ/โครงการ เป็นผู้ดาเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
และ/หรือทดสอบทางด้านวิชาการของคณะ/โครงการ
3.3 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ข.) การรับที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ ที่ดาเนินการร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ประกอบด้วยจานวนรับและคุณสมบัตขิ องผู้สมัครแต่ละรหัส /คณะ/สาขาวิชา ตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทย
ภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตามเงือ่ นไขเฉพาะของโครงการ โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลทาง http://www.reg.cmu.ac.th
แล้วพิมพ์เอกสารแนบไปกับชุดใบสมัครเพือ่ ยื่นสมัคร ณ ที่ว่าการอาเภอที่มภี มู ลิ าเนาอยู่ปจั จุบนั
โดยสามารถเข้าไปดู
รายละเอียดได้ที่ http://www.reg.cmu.ac.th (หัวข้อผูส้ นใจเข้าศึกษา)
ลาดับ

รหัส

คณะ / โครงการ

จานวนรับ

รอบที่ 2 การรับนักเรียนชาวไทยภูเขา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

00420105105
00420114117
00420201104
00420205105
00420206113
00420401101
00420403203
00421301101
00421302102
00421401101
00421501100
00421501200
00421601101
00421601201
00421901104
00421902102

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ประเภทวิทย์
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประเภทศิลป์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิทย์
คณะบริหารธุรกิจ ประเภทศิลป์
คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวิทย์
คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศิลป์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประเภทวิทย์

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15
ลาดับ
17
18

รหัส
00422001101
00422001201

คณะ / โครงการ
คณะนิติศาสตร์ ประเภทวิทย์
คณะนิติศาสตร์ ประเภทศิลป์

จานวนรับ
1
1

วิธีการคัดเลือก
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดาเนินการคัดเลือกพร้อมกับโควตาภาคเหนือ
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยคณะกรรมการของคณะ เป็นผู้ดาเนินการสอบสัมภาษณ์
ค.) การรับที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ ที่ดาเนินการโดยคณะ
ประกอบด้วยจานวนรับ / คุณสมบัตขิ องผู้สมัครแต่ละรหัส/คณะ/สาขาวิชา และวิธีการคัดเลือก เป็นไปตามเอกสาร
แนบท้ายประกาศของแต่ละคณะ โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.reg.cmu.ac.th (หัวข้อผู้สนใจเข้า
ศึกษา)
ลาดับ

รหัส

คณะ / โครงการ

จานวนรับ

รอบที่ 2 การรับนักเรียนที่ดาเนินการโดยคณะ
1
2
3
4
5
6

00421101401
00421102402
00421103403
00421104404
00421401201
00421401301

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ / ความร่วมมือฯ ชายแดนใต้
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบาบัด / ความร่วมมือฯ ชายแดนใต้
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค / ความร่วมมือฯ ชายแดนใต้
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบาบัด / ความร่วมมือฯ ชายแดนใต้
คณะสัตวแพทยศาสตร์ / ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพสัตวแพทย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ / ดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ

4. การประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ (รอบที่ 2)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 เมษายน 2561
http://www.reg.cmu.ac.th

2
2
2
2
5
3

ทาง

5. การสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ (รอบที่ 2)
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสทิ ธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ไปเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก
ในวันที่ 25-26 เมษายน 2561 สาหรับการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะแจ้งรายละเอียด
ให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ
6. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House (รอบที่ 2)
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จะต้องแจ้งยืนยันสิทธิ์เพือ่ เข้าศึกษาในระบบ Clearing House ของ ทปอ.
http://a.cupt.net ในวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561

ทาง

7. การประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รอบที่ 2)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 10 พฤษภาคม
2561 ทาง http://www.reg.cmu.ac.th
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รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน รับจานวน 2,253 คน ซึ่งดาเนินการโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
1. จานวนรับ ประกอบด้วยการรับเข้า 5 โครงการ ตามคุณสมบัตขิ องผู้สมัครแต่ละรหัส/คณะ/สาขาวิชา ซึ่ง
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.reg.cmu.ac.th (หัวข้อผูส้ นใจเข้าศึกษา)
ลาดับ

รหัส

คณะ / โครงการ

จานวนรับ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

00430101101
00430102102
00430104104
00430105105
00430106112
00430108108
00430109109
00430109209
00430109309
00430109409
00430110110
00430111111
00430112113
00430113115
00430114117
00430192115
00430193113
00430204114
00430206113
00430301110
00430302102
00430303103
00430304104
00430305105
00430305205
00430306107
00430307108
00430309111
00430401101
00430403103
00430403203
00430599100
00430599200
00430801101

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิค ประเภทวิทย์
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิค ประเภทศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ประเภทวิทย์
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ประเภทศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ภาคพิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย / สืบสานครูภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา / สร้างเสริมศักยภาพครูสังคมศึกษา
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาประติมากรรม
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะไทย
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ ประเภทวิทย์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ ประเภทศิลป์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ประเภทศิลป์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ ประเภทศิลป์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ประเภทวิทย์
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประเภทวิทย์
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประเภทศิลป์
คณะวิทยาศาสตร์ / พสวท. (รับเพิ่มเติม)
คณะวิทยาศาสตร์ / โครงการรับตรงคณะวิทยาศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร / อุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร

37
22
20
19
29
18
8
7
7
8
22
14
8
30
11
30
20
5
7
15
6
15
7
8
7
15
15
4
25
15
20
8
118
10

17
ลาดับ
35

รหัส
00430802102

36
37

00430801201
00430802202

38

00430802302

39

00430802402

40
41
42
43

00431101101
00431102102
00431103103
00431103203

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

00431104104
00431201101
00431280101
00431301101
00431302102
00431303104
00431304105
00431305103
00431306106
00431501100
00431501200
00431501500
00431501600
00431501700
00431501800
00431590100
00431590200
00431601101
00431601201
00431602101
00431602201
00431671101
00431671201
00431701101
00431702102
00431801101
00431801201
00431801301

คณะ / โครงการ
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ /
อุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร / นักวิทยาศาสตร์เกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ /
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ /
ทายาทนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ / สานึก
รักบ้านเกิดเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบาบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค / รับนักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความขาด
แคลน
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบาบัด
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิทย์
คณะบริหารธุรกิจ ประเภทศิลป์
คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิทย์ / คัดเลือกนักศึกษาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะบริหารธุรกิจ ประเภทศิลป์ / คัดเลือกนักศึกษาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิทย์ / คัดเลือกนักศึกษาจากภาคใต้
คณะบริหารธุรกิจ ประเภทศิลป์ / คัดเลือกนักศึกษาจากภาคใต้
คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิทย์ ภาคพิเศษ
คณะบริหารธุรกิจ ประเภทศิลป์ ภาคพิเศษ
คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวิทย์
คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศิลป์
คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวิทย์ หลักสูตรควบสองปริญญา
คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศิลป์ หลักสูตรควบสองปริญญา
คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวิทย์ หลักสูตรนานาชาติ
คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศิลป์ หลักสูตรนานาชาติ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี
คณะการสื่อสารมวลชน ประภทวิทย์ / สื่อสารมวลชนเพื่อสังคม
คณะการสื่อสารมวลชน ประภทศิลป์ / สื่อสารมวลชนเพื่อสังคม
คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทวิทย์ / สื่อสารกระจายโอกาส

จานวนรับ
60
15
60
5
10
25
20
10
20
10
75
15
24
21
24
21
21
15
30
30
8
7
8
7
20
20
62
25
10
10
34
26
30
15
10
10
1

18
ลาดับ
72
73
74
75

รหัส
00431801401
00431802101
00431802201
00431903103

76

00431903203

77

00431903303

78

00431903403

79

00431903503

80
81
82
83
84
85
86

00432001101
00432001201
00432001501
00432001601
00432101104
00432101204
00432102102

87

00432102202

88

00432171103

คณะ / โครงการ
คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทศิลป์ / สื่อสารกระจายโอกาส
คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทวิทย์ หลักสูตรควบสองปริญญา
คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทศิลป์ หลักสูตรควบสองปริญญา
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาสาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือก
PAT 1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาสาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือก
PAT 7.1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาสาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือก
PAT 7.2
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาสาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือก
PAT 7.3
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาสาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือก
PAT 7.4
คณะนิติศาสตร์ ประเภทวิทย์ / ผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ ประเภทศิลป์ / ผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ / รับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามฯ
คณะนิติศาสตร์ / ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม ประเภทวิทย์
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม ประเภทศิลป์-คานวณ
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประเภทวิทย์
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประเภทศิลป์-คานวณ
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประเภทวิทย์
หลักสูตรนานาชาติ

จานวนรับ
1
10
10
5
2
2
3
4
10
10
1
1
27
20
45
15
25

รอบที่ 3 การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1
2
3
4
5
6
7
8

00430601101
00430602102
00430603103
00430604104
00430605105
00430606106
00430608108
00430671110

9
10
11
12
13
14

00430680105
00430690105
00430691104
00430692108
00430693102
00431801501

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตร
นานาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ
คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทวิทย์

45
40
30
45
60
15
20
15
10
10
10
10
10
15

19
ลาดับ
15
16

รหัส
00431801601
00431902102

คณะ / โครงการ
คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทศิลป์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

จานวนรับ
15
12

รอบที่ 3 การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

00430501100
00430502100
00430503100
00430504104
00430505113
00430506100
00430507103
00430801301
00430802502
00431201201
00431801701
00431801801
00431901104
00432001301

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอัญมณีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทวิทย์
คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทศิลป์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
คณะนิติศาสตร์

1
1
1
1
1
1
1
5
10
10
1
1
17
1

รอบที่ 3 การรับนักเรียนพิการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

00430101201
00430204214
00430801401
00430802602
00431501300
00431501400
00431601301
00431601401
00431801901
00431802001
00431901204
00431902202
00431903603
00432001401

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ
คณะบริหารธุรกิจ ประเภทวิทย์
คณะบริหารธุรกิจ ประเภทศิลป์
คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวิทย์
คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศิลป์
คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทวิทย์
คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทศิลป์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
คณะนิติศาสตร์

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

รอบที่ 3 การรับจาก กสพท.
1
2
3
4

00430701101
00430901101
00431001101
00431401101

คณะแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี
คณะสัตวแพทยศาสตร์

80
25
80
25
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2. การรับสมัคร และวิธีการสมัคร เป็นไปตามประกาศรับสมัครของ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
เปิดรับสมัคร ตัง้ แต่วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561

ดาเนินการสมัครได้ ทาง http://a.cupt.net

สาหรับคุณสมบัตขิ องผู้สมัคร/คุณสมบัตเิ ฉพาะ ให้ศกึ ษารายละเอียดได้ ทาง http://www.reg.cmu.ac.th (หัวข้อ
ผู้สนใจเข้าศึกษา)
อนึ่ง หากผู้สมัครคณะ/สาขาวิชาที่ตอ้ งใช้วิชาเฉพาะไปใช้ในการคัดเลือก ได้แก่วิชาความรู้ทั่วไปทางทัศนศิลป์
และวาดเส้น , ความรู้ทั่วไปทางศิลปวัฒนธรรมและปฏิบตั กิ าร , ความรู้ทั่วไปทางการออกแบบและปฏิบตั กิ าร ซึ่ง
ต้องไปสอบที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่ 11 มีนาคม 2561 นั้น
ต้องสมัครสอบพร้อมรอบที่ 2 (วันที่ 23-30
พฤศจิกายน 2560) ที่ www.reg.cmu.ac.th โดยชาระค่าสมัครสอบเพิม่ อีกคนละ 250 บาท (สองร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน) แล้วนาใบชาระค่าสมัครสอบไปชาระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน
2560 เท่านั้น และผู้สมัครดาเนินการจัดส่งหลักฐานการชาระเงินไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้
เรียน ผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
50200
เงื่อนไขเฉพาะ หากโครงการ/คณะ/สาขาวิชาใดต้องการเอกสารแนบเพิม่ เติม ให้ผู้สมัครส่งเอสารเพิม่ เติมไปยัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตรง ทั้งนี้ ส่งได้ไม่เกินวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 หากเกินกาหนดจะไม่รับพิจารณาการสมัคร
สามารถดาเนินการจัดส่งได้ 2 ทาง คือ
1. ยืน่ ด้วยตนเอง ณ ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามวัน และเวลาราชการ (08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.)
2. ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน โดยจ่าหน้าซองถึง
ผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200
4. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House (รอบที่ 3)
ผู้มรี ายชื่อผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มสี ทิ ธิ์สมั ภาษณ์ ให้เข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบของ ทปอ. ทาง http://a.cupt.net
ในวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561 เพือ่ เลือกสถาบันที่ประสงค์จะไปสัมภาษณ์ โดยถือเป็นการยืนยันสถาบันใน
ขั้นตอนเดียวกัน
5. การสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ (รอบที่ 3)
ให้ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก
ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 สาหรับการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะแจ้งรายละเอียดให้
ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
6. การประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 3)
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะประกาศรผลการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561
ทาง http://a.cupt.net
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รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions รับจานวน 747 คน ซึ่งดาเนินการโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
เปิดรับสมัคร ตัง้ แต่วันที่ 6-10 มิถุนายน 2561 โดยศึกษารายละเอียดวิธีการสมัครและดาเนินการสมัครได้
ทาง http://a.cupt.net
ลาดับ
1

รหัส
00440101101

คณะ / โครงการ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานวิทยาศาสตร์

2

00440101201

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานศิลปศาสตร์

3

00440102102

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

4

00440104104

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์

5

00440105105

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน

6

00440106112

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

7

00440108108

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา

8

00440109109

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิค

9

00440109209

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

10

00440110110

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

11

00440111111

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

12

00440112113

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน

22

จานวนรับ
* หากจานวนรอบที่ 1-3
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 4
* หากจานวนรอบที่ 1-3
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 4
* หากจานวนรอบที่ 1-3
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 4
* หากจานวนรอบที่ 1-3
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 4
* หากจานวนรอบที่ 1-3
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 4
* หากจานวนรอบที่ 1-3
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 4
* หากจานวนรอบที่ 1-3
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 4
* หากจานวนรอบที่ 1-3
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 4
* หากจานวนรอบที่ 1-3
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 4
* หากจานวนรอบที่ 1-3
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 4
* หากจานวนรอบที่ 1-3
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 4
* หากจานวนรอบที่ 1-3
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 4

ลาดับ
13

รหัส
00440113115

คณะ / โครงการ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

14

00440114117

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า

15

00440192115

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ

16

00440193113

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ภาคพิเศษ

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

00440201104
00440204114
00440205105
00440206113
00440207123
00440208122
00440209124
00440211110
00440304104
00440305105
00440305205
00440306107
00440307108
00440307208
00440308109
00440309111
00440401101
00440403103

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะไทย
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ ประเภทวิทย์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ ประเภทศิลป์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ ประเภทวิทย์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ ประเภทศิลป์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ประเภทวิทย์
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พื้นฐานวิทยาศาสตร์

35

00440403203

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร์

36
37
38
39
40
41

00440501100
00440502100
00440503100
00440504104
00440505113
00440506100

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอัญมณีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ

จานวนรับ
* หากจานวนรอบที่ 1-3
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 4
* หากจานวนรอบที่ 1-3
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 4
* หากจานวนรอบที่ 1-3
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 4
* หากจานวนรอบที่ 1-3
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 4
10
5
10
3
13
13
13
15
5
8
7
10
10
5
10
4
5
* หากจานวนรอบที่ 1-3
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 4
* หากจานวนรอบที่ 1-3
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 4
17
13
10
4
3
11

23
ลาดับ
42
43
44
45
46
47
48
49
50

รหัส
00440507103
00440601101
00440602102
00440603103
00440604104
00440605105
00440606106
00440608108
00440671110

51
52
53
54
55
56

00440680105
00440690105
00440691104
00440692108
00440693102
00440801101

คณะ / โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตร
นานาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

57

00440802102

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ

58
59
60
61
62
63

00441001101
00441101101
00441102102
00441103103
00441104104
00441201101

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบาบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบาบัด
คณะพยาบาลศาสตร์

64

00441280101

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

65
66
67
68
69
70
71
72
73

00441301101
00441302102
00441303104
00441304105
00441305103
00441306106
00441401101
00441501100
00441590100

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ

จานวนรับ
8
12
10
5
12
20
5
10
5
10
20
30
15
20
* หากจานวนรอบที่ 1-3
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 4
* หากจานวนรอบที่ 1-3
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 4
20
10
15
10
10
* หากจานวนรับรอบที่
2-3 ได้ครบแล้ว อาจ
ยกเลิกการรับในรอบที่ 4
* หากจานวนรับรอบที่
2-3 ได้ครบแล้ว อาจ
ยกเลิกการรับในรอบที่ 4
8
7
8
7
7
5
5
80
60

24
ลาดับ
74

รหัส
00441601101

คณะ / โครงการ

จานวนรับ
* หากจานวนรอบที่ 1-3
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 4

คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวิทย์

75

00441601201

คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศิลป์

* หากจานวนรอบที่ 1-3
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 4

76

00441602101

คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวิทย์ หลักสูตรควบสองปริญญา

* หากจานวนรอบที่ 1-3
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 4

77

00441602201

คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศิลป์ หลักสูตรควบสองปริญญา

* หากจานวนรอบที่ 1-3
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 4

78

00441671101

คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทวิทย์ หลักสูตรนานาชาติ

* หากจานวนรอบที่ 1-3
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 4

79

00441671201

คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทศิลป์ หลักสูตรนานาชาติ

* หากจานวนรอบที่ 1-3
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 4

80
81
82
83
84
85
86
87

00441701101
00441702102
00441801101
00441801201
00441802101
00441802201
00441901104
00441902102

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี
คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทวิทย์
คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทศิลป์
คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทวิทย์ หลักสูตรควบสองปริญญา
คณะการสื่อสารมวลชน ประเภทศิลป์ หลักสูตรควบสองปริญญา
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประเภทวิทย์

88

00441902202

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประเภทศิลป์

89
90

00441903103
00442091101

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
คณะนิติศาสตร์ ประเภทวิทย์ ภาคพิเศษ

91

00442091201

คณะนิติศาสตร์ ประเภทศิลป์ ภาคพิเศษ

92

00442101104

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม ประเภทวิทย์

10
5
17
27
5
5
14

10

16
* หากจานวนรอบที่ 1-3
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 4
* หากจานวนรอบที่ 1-3
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 4
* หากจานวนรอบที่ 1-3
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 4

25
ลาดับ
93

รหัส
00442102102

คณะ / โครงการ
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประเภทวิทย์

94

00442171103

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประเภทวิทย์
หลักสูตรนานาชาติ

จานวนรับ
* หากจานวนรอบที่ 1-3
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 4
* หากจานวนรอบที่ 1-3
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 4

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ รับจานวน 497 คน ซึ่งมีหน่วยงานเป็นผู้ดาเนินการรับสมัครและคัดเลือก ดังต่อไปนี้
ก.) การรับตรงอิสระ ที่ดาเนินการโดยสานักทะเบียนและประมวลผล
1. จานวนรับ ประกอบด้วยการรับเข้า 2 ประเภท ตามคุณสมบัตขิ องผู้สมัครแต่ละรหัส/คณะ/สาขาวิชา
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.reg.cmu.ac.th (หัวข้อผูส้ นใจเข้าศึกษา)
ลาดับ
1

รหัส
00450105105

คณะ / โครงการ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน

2

00450108108

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา

3

00450112113

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน

4

00450192115

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ

5

00450193113

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ภาคพิเศษ

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

00450301110
00450302102
00450303103
00450304104
00450306107
00450307108
00450307208
00450308109
00450309111
00450401101

คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาประติมากรรม
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะไทย
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ประเภทศิลป์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ ประเภทวิทย์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ ประเภทศิลป์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ประเภทวิทย์

โดย

จานวนรับ
* หากจานวนรอบที่ 1-4
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 5
* หากจานวนรอบที่ 1-4
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 5
* หากจานวนรอบที่ 1-4
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 5
* หากจานวนรอบที่ 1-4
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 5
* หากจานวนรอบที่ 1-4
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 5
5
3
5
18
5
5
5
5
3
5

26
ลาดับ
16
17

รหัส
00450403103
00450403203

คณะ / โครงการ
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประเภทวิทย์
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประเภทศิลป์

18
19
20
21
22

00450690105
00450691104
00450692108
00450693102
00452101104

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม ประเภทวิทย์ / สร้าง
บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

23

00452101204

24

00452102102

25

00452102202

26

00452171103

จานวนรับ
5

20
50
15
20
* หากจานวนรอบที่ 1-4
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 5
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม ประเภทศิลป์-คานวณ * หากจานวนรอบที่ 1-4
/ สร้างบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 5
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยี
* หากจานวนรอบที่ 1-4
สารสนเทศ ประเภทวิทย์ / สร้างบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 5
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยี
* หากจานวนรอบที่ 1-4
สารสนเทศ ประเภทศิลป์-คานวณ / สร้างบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 5
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ
* หากจานวนรอบที่ 1-4
ประเภทวิทย์ / สร้างบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ครบแล้ว อาจยกเลิก
การรับในรอบที่ 5

รอบที่ 5 การรับนักเรียนพิการ
1
2
3
4
5
6
7
8

00450106112
00450114117
00450403303
00450501100
00450502100
00450506100
00450507103
00450608108

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1
1
2
2
2
2
2
2

2. การรับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตัง้ แต่วันที่ 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2561 (ส่งเอกสารได้ไม่เกินวันที่ 4 กรกฎาคม 2561)
โดยดาเนินการสมัครได้ ทาง http://www.reg.cmu.ac.th (หัวข้อผู้สนใจเข้าศึกษา)
ซึง่ ผูส้ มัครมีสิทธิ์เลือก
สมัครได้เพียง 1 รหัส/คณะ/สาขาวิชาเท่านัน้
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครและใบแจ้งการชาระเงิน เพือ่ นาไป
ชาระค่าสมัคร จานวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ไม่เกินวันที่ 3
กรกฎาคม 2561 เท่านั้น ให้ผู้สมัครดาเนินการจัดส่งเอกสารไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้
1. ใบสมัครที่ตดิ รูปถ่ายที่ถา่ ยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3x4 เซนติเมตร
2. ใบแจ้งการชาระเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ส่วนด้านบน ที่ธนาคารประทับตรารับชาระ
เงินแล้ว และให้ผู้สมัครถ่ายสาเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย
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3. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ปพ.1) ที่มี
หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายลงนามรับรองและประทับตราของโรงเรียนเป็นสาคัญ
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร 1 แผ่น
5. เอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ตามที่แต่ละโครงการ/ คณะ/ สาขาวิชา ได้กาหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย
ประกาศ (ถ้ามี)
6. การจัดส่งเอกสารไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น สามารถดาเนินการได้ 2 ทาง คือ
1. ยืน่ ด้วยตนเอง ณ ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามวัน และเวลาราชการ (08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.)
2. ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน ซึ่งสามารถพิมพ์ที่อยู่การส่งได้จาก website การรับสมัครฯ
หมายเหตุ.- ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชาระเงินและการรับใบสมัครได้ที่ website การรับสมัครฯ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ 053-948914 - 16
อนึ่ง หากผู้สมัครคณะ/สาขาวิชาที่ตอ้ งใช้วิชาเฉพาะไปใช้ในการคัดเลือก ได้แก่วิชาความรู้ทั่วไปทางทัศนศิลป์
และวาดเส้น , ความรู้ทั่วไปทางศิลปวัฒนธรรมและปฏิบตั กิ าร , ความรู้ทั่วไปทางการออกแบบและปฏิบตั กิ าร ซึ่ง
ต้องไปสอบที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่ 11 มีนาคม 2561 นั้น
ต้องสมัครสอบพร้อมรอบที่ 2 (วันที่ 23-30
พฤศจิกายน 2560) ที่ www.reg.cmu.ac.th โดยชาระค่าสมัครสอบเพิม่ อีกคนละ 250 บาท (สองร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน) แล้วนาใบชาระค่าสมัครสอบไปชาระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน
2560 เท่านั้น และผู้สมัครดาเนินการจัดส่งหลักฐานการชาระเงินไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้
เรียน ผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
50200
3. วิธีการคัดเลือก
3.1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และเกณฑ์การคัดเลือกที่แต่ละโครงการกาหนด
3.2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยคณะกรรมการของคณะ/โครงการ เป็นผู้ดาเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
และ/หรือทดสอบทางด้านวิชาการของคณะ
3.3 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ข.) การรับตรงอิสระ ที่ดาเนินการโดยคณะ และวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทลั
ประกอบด้วยจานวนรับ / คุณสมบัตขิ องผู้สมัครแต่ละรหัส/คณะ/สาขาวิชา และวิธีการคัดเลือก เป็นไปตามเอกสาร
แนบท้ายประกาศของแต่ละคณะ โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.reg.cmu.ac.th (หัวข้อผู้สนใจเข้า
ศึกษา) ทั้งนี้ ยกเว้นเฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์ (ลาดับ 4-5)
ให้สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริการการศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-935025 ต่อ 11
ลาดับ

รหัส

คณะ / โครงการ

จานวนรับ

รอบที่ 5 การรับนักเรียนที่ดาเนินการโดยคณะ
1
2
3

00450299900
00450599100
00450701101

คณะศึกษาศาสตร์ / ผลิตครูสู่แผ่นดินมาตุภูมิ (ยังไม่ระบุสาขาวิชา)
คณะวิทยาศาสตร์ / รับนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้าน
คณะแพทยศาสตร์ / รับจากกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายของ มช.

3
6
1

28
ลาดับ
4

รหัส
00451201101

5
6

00451201201
00451301201

7

00451302202

8

00451303204

9

00451304205

10
11

00451305203
00451306206

12

00451306306

คณะ / โครงการ
คณะพยาบาลศาสตร์ / ผลิตบัณฑิตพยาบาลฯ ตามรอยสมเด็จย่า (รับผ่านสภาการ
พยาบาล)
คณะพยาบาลศาสตร์ / ผู้ช่วยพยาบาลศึกษาต่อ พย.บ.
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร / ทายาท
อุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร / ทายาท
อุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร / ทายาทอุตสาหกรรม
เกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ / ทายาท
อุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ / ทายาทอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล / ทายาท
อุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล / สร้างนักเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด

จานวนรับ
2
2
5
5
5
5
5
5
10

รอบที่ 5 การรับนักเรียนที่ดาเนินการโดยวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจทิ ัล
1
2
3
4
5
6
7

00450181116
00450480107
00450680105
00451280101
00451281101
00451681101
00451771103

8
9

00452101304
00452102302

10

00452171203

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ
คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
คณะพยาบาลศาสตร์ / รับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู (นักศึกษาต่างชาติ)
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (ช่องทางนานาชาติ)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนว
ใหม่ หลักสูตรนานาชาติ 4 ปี
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม (ช่องทางนานาชาติ)
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชา การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ช่องทางนานาชาติ)
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ
(ช่องทางนานาชาติ)

4. การประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ (รอบที่ 5)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
http://www.reg.cmu.ac.th

30
40
10
10
30
80
10
15
15
20

ทาง

5. การสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ (รอบที่ 5)
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสทิ ธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ไปเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก
ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 สาหรับการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะแจ้งรายละเอียด
ให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ
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6. การประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รอบที่ 5)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 20 กรกฎาคม
2561 ทาง http://www.reg.cmu.ac.th
3. การดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS) ทั้ง 5 รอบ
ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัตทิ ั่วไป / เงือ่ นไขและคุณสมบัตเิ ฉพาะของแต่คณะ/โครงการ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ
ท้ายประกาศของโครงการและ/หรือคณะ หากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตรวจพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัตขิ ้อใดข้อหนึ่งจะถูกตัด
สิทธิ์ในการเข้าศึกษาในโครงการและ/หรือคณะ โดยไม่ได้รับเงินค่าสมัครคืนถึงแม้ว่าจะผ่านกระบวนการคัดเลือกแล้วก็ตาม
4. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
4.1 ให้ผู้มสี ทิ ธิ์เข้าศึกษาจากการคัดเลือกทั้ง 5 รอบ ให้ไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และทาบัตรประจาตัว
นักศึกษาตามวัน / เวลา / สถานที่ที่กาหนดในประกาศของสานักทะเบียนและประมวลผล
โดยนาหลักฐานที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กาหนดมาแสดงในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้
ทราบอีกครั้ง ทาง http://www.reg.cmu.ac.th ประมาณเดือนกรกฎาคม 2561
4.2 ผู้มสี ทิ ธิ์เข้าศึกษาที่ไม่ไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายใน 10 วันทาการ นับจากวันที่กาหนดให้รายงานตัว
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศ ณ วันที่ 18
(ลงนาม)

กันยายน พ.ศ. 2560

อุษณีย์ คาประกอบ
(รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คาประกอบ)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร
ปฏิบตั กิ ารแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาเนาถูกต้อง
อัมภาพันธ์ คันธรส
(นางอัมภาพันธ์ คันธรส)
พนักงานปฏิบตั งิ าน

