ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2)
การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
---------------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับนโยบายจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มาดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงขอประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ใน TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
4. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
5. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาผิด หรือร่วมกระทาทุจริตในการสอบฯ เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
6. เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในการสมัคร TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและข้อปฏิบัติหรือได้รับการคืนสิทธิ์
จากการสละสิทธิ์เข้าศึกษาใน TCAS รอบที่ 1
2. คณะ/สาขาวิชาที่มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ มีการดาเนินการโดย 2 ส่วนงาน ดังต่อไปนี้
2.1 การรับที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ ดำเนินกำรโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละรหัส/คณะ/สาขาวิชา สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.reg.cmu.ac.th (หัวข้อผู้สนใจเข้าศึกษา)
หรือ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ โดยมีการเปิดรับ 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
2.1.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รหัส
00420101101
00420102102
00420104104
00420105105
00420106112
00420108108
00420109109
00420109209
00420109309
00420109409
00420110110
00420111111

คณะ /สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

1

จานวนรับ
65
23
20
26
30
32
7
8
7
8
25
20

2.1.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ(ต่อ)
ลาดับ
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
50
51
52

รหัส
00420112113
00420113115
00420114117
00420192115
00420193113
00420201104
00420205105
00420206113
00420207123
00420208122
00420209124
00420211110
00420301110
00420302102
00420302202
00420303103
00420304104
00420305105
00420305205
00420306107
00420306207
00420307108
00420307208
00420308109
00420308209
00420309111
00420401101
00420401201
00420403103
00420403203
00420407109
00420407209
00420501100
00420502100
00420503100
00420504104
00420505113
00420506100
00420507103
00420601101

คณะ /สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ภาคพิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาประติมากรรม
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะไทย
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอัญมณีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

2

จานวนรับ
18
30
15
30
16
4
14
4
20
5
20
6
25
12
5
25
27
13
12
7
28
10
10
10
10
17
20
20
20
20
7
23
117
89
70
24
23
80
54
80

2.1.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ(ต่อ)
ลาดับ
53
54
55
56
57
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
90
91
92

รหัส
00420602102
00420603103
00420604104
00420605105
00420606106
00420608108
00420671110
00420680105
00420690105
00420691104
00420693102
00420701101
00420801101
00420802102
00420901101
00421001101
00421101101
00421102102
00421103103
00421104104
00421201101
00421280101
00421301101
00421302102
00421303104
00421304105
00421305103
00421306106
00421401101
00421501100
00421501200
00421502101
00421502201
00421590100
00421590200
00421601101
00421601201
00421602101
00421602201
00421671101

คณะ /สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตรนานาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ
คณะแพทยศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
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
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ หลักสูตรสามภาษา
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ หลักสูตรสามภาษา
คณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ
คณะบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการควบสองปริญญา
คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการควบสองปริญญา
คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

3

จานวนรับ
60
35
80
130
20
30
10
20
10
5
10
50
60
210
42
120
70
40
45
53
128
15
70
62
70
63
62
42
40
80
80
10
30
70
70
70
70
15
15
50

2.1.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ(ต่อ)
ลาดับ
รหัส
คณะ /สาขาวิชา
93 00421671201 คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
94 00421701101 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี
95 00421702102 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่
96 00421771103
หลักสูตรนานาชาติ 4 ปี
97 00421801101 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
98 00421801201 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
99 00421802101 คณะการสื่อสารมวลชน โครงการควบสองปริญญา
100 00421802201 คณะการสื่อสารมวลชน โครงการควบสองปริญญา
101 00421901104 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
102 00421901110 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
103 00421901120 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
104 00421901130 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
105 00421901140 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
106 00421901204 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
107 00421902102 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
108 00421902202 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
109 00421903103 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
110 00421903203 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
111 00421903303 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
112 00421903403 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
113 00421903503 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
114 00421903603 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
115 00422001101 คณะนิติศาสตร์
116 00422001201 คณะนิติศาสตร์
117 00422091101 คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ
118 00422091201 คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ
119 00422101104 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม
120 00422101204 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม
121 00422102102 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
122 00422102202 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
123 00422171103 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ
124 00422401101 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
125 00422401201 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล

จานวนรับ
50
45
15
5
76
106
15
15
10
2
2
2
2
10
16
24
7
7
7
8
8
3
35
35
40
40
25
40
35
55
50
20
10

2.1.2 การรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ
ลาดับ
รหัส
คณะ /สาขาวิชา
1 00420701201 คณะแพทยศาสตร์/CPIRD (Community track)

จานวนรับ
74

2 00420701301 คณะแพทยศาสตร์/CPIRD (Inclusive track)

22

3 00421101201 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์/รับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาอมก๋อย

1

4 00421101301 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์/รับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาแม่แจ่ม

1

4

2.1.2 การรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ(ต่อ)
ลาดับ
5
6
7
8
9
10

รหัส
00421102202
00421102302
00421103203
00421103303
00421104204
00421104304

คณะ /สาขาวิชา
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบาบัด/รับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาอมก๋อย
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบาบัด/รับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาแม่แจ่ม
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค/รับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาอมก๋อย
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค/รับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาแม่แจ่ม
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบาบัด/รับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาอมก๋อย
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบาบัด/รับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาแม่แจ่ม

จานวนรับ
1
1
1
1
1
1

2.1.3 การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

รหัส
00420105110
00420114120
00420201110
00420205110
00420206120
00420401110
00420403210
00421303110
00421305110
00421401110
00421501110
00421501210
00421601110
00421601210
00421901180
00421901210
00421902110
00422001110
00422001210

คณะ /สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบ้านและชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์

จานวนรับ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.1.4 การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ
ลาดับ

รหัส

คณะ /สาขาวิชา

จานวนรับ

โครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

00420101201
00420212611
00420403403
00420501200
00420502200
00420503200
00420504204
00420505213
00420506200
00420507203
00420601201
00420602202
00420603203

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
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

5

1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

2.1.4 การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ (ต่อ)
ลาดับ

รหัส

คณะ /สาขาวิชา

จานวนรับ

โครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา (ต่อ)
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ลาดับ

00420604204
00420605205
00420608208
00420671210
00420802202
00421104504
00421501300
00421501400
00421601301
00421601401
00421671301
00421671401
00421801401
00421801410
00422001301
00422001401
รหัส

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตรนานาชาติ
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบาบัด
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
คณะการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
คณะการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะ /สาขาวิชา

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

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
คณะการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
คณะนิติศาสตร์
คณะ /สาขาวิชา

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
จานวนรับ

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

00420101301
00420106212
00420204314
00420608308
00420801401
00420802302
00421501900
00421501910
00421601701
00421601801
00421801501
00421801510
00422001801
รหัส

การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

00420501300
00420502300
00420503300
00420504304
00420505313
00420506300
00420507303
00421201201
00421801901
00421801910
00422001701

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอัญมณีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
คณะการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
คณะนิติศาสตร์

6

1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1

ลาดับ

รหัส

คณะ /สาขาวิชา

จานวนรับ

การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ลาดับ

00421601501
00421601601
00421801801
00421801810
00421901304
00421901404
00421901504
00421901604
00421901704
00421901804
00421902302
00421902402
00421903703
00421903803
00421903813
00421903823
00421903833
00421903843
00421903853
00421903863
00421903873
รหัส

คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
คณะการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
คณะ /สาขาวิชา

15
15
15
15
3
2
1
1
1
1
4
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
จานวนรับ

ผลิตครูเพือ่ พัฒนาท้องถิ่น
1
2
3
4
5
6
7
ลาดับ

00420201204
00420204214
00420205205
00420206213
00420208222
00420211210
00420212511
รหัส

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา
คณะ /สาขาวิชา

27
27
17
17
17
26
15
จานวนรับ

โครงการพิเศษอื่นๆ
1 00420801201
2 00420801301
3 00420802402
4 00420802502
5
6
7
8

00421501500
00421501600
00421501700
00421501800

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร/การรับนักเรียนจากโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาท
เกษตรกร
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร/การรับนักเรียนจากโครงการทายาทนักศึกษาเก่า
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ/การรับนักเรียนจาก
โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ฯลฯ/การรับนักเรียนจาก
โครงการทายาทนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ/โควตาคัดเลือกนักศึกษาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะบริหารธุรกิจ/โควตาคัดเลือกนักศึกษาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะบริหารธุรกิจ/โควตาคัดเลือกนักศึกษาจากภาคใต้
คณะบริหารธุรกิจ/โควตาคัดเลือกนักศึกษาจากภาคใต้

7

15
5
60
10
10
10
10
10

ลาดับ

รหัส

โครงการพิเศษอื่นๆ (ต่อ)
9 00421502301
10 00421502401
11
12
13
14
15
16
17
18

00421801601
00421801610
00421801701
00421801710
00422001501
00422001601
00422091301
00422091401

คณะ /สาขาวิชา

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ หลักสูตรสามภาษา/โควตานอกเขต 17 จังหวัด
ภาคเหนือ
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ หลักสูตรสามภาษา/โควตานอกเขต 17 จังหวัด
ภาคเหนือ
คณะการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน/สื่อสารมวลชนเพื่อสังคม
คณะการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน/สื่อสารมวลชนเพื่อสังคม
คณะการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน/สื่อสารกระจายโอกาส
คณะการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน/สื่อสารกระจายโอกาส
คณะนิติศาสตร์/การรับนักเรียนผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์/การรับนักเรียนผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ/การรับนักเรียนผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ/การรับนักเรียนผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์

จานวนรับ
10
10
10
10
1
1
5
5
5
5

2.2 การรับที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ ดาเนินการโดยคณะ
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละรหัส/คณะ/สาขาวิชา และวิธีการคัดเลือก เป็นไปตามที่โครงการกาหนด ให้ผู้สมัครศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ http://www.reg.cmu.ac.th (หัวข้อผู้สนใจเข้าศึกษา) หรือ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
ทั้งนี้เงือ่ นไขเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เว็บไซต์หรือเจ้าหน้าที่คณะโดยตรง โดยมีคณะ/สาขาวิชาเปิดรับดังนี้
ลาดับ

รหัส

คณะ / สาขาวิชา

จานวนรับ

การรับนักเรียนที่ดาเนินการโดยคณะ
1 00420301204 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะไทย/พิเศษทางศิลปวัฒนธรรม
2 00420302302 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม/Art Talent
3 00420305305 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ/รับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านการออกแบบ
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ/รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการ
4 00420306307
ถ่ายภาพ
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ/รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน
5 00420307308
สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ/รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน
6 00420307408
สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์/เรียนดี Special Admission Program (Excellent) :
7 00420308309
Multidisciplinary Art
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์/เรียนดี Special Admission Program (Excellent) :
8 00420308409
Multidisciplinary Art
คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง/รับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านศิลปะ
9 00420309211
การดนตรีและการแสดง
10 00420599800 คณะวิทยาศาสตร์/พสวท.
11 00421101401 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์/ความร่วมมือฯ ชายแดนใต้
12 00421102402 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบาบัด/ความร่วมมือฯ ชายแดนใต้
13 00421103403 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค/ความร่วมมือฯ ชายแดนใต้
14 00421104404 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบาบัด/ความร่วมมือฯ ชายแดนใต้
15 00421201301 คณะพยาบาลศาสตร์/ผลิตบัณฑิตพยาบาลฯ ตามรอยสมเด็จย่า (รับผ่านสภาการพยาบาล)
16 00421201401 คณะพยาบาลศาสตร์/ผู้ช่วยพยาบาลศึกษาต่อ พย.บ.
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/ทายาทอุตสาหกรรม
17 00421301201
เกษตรและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร/ทายาทอุตสาหกรรม
18 00421302202
เกษตรและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร/ทายาทอุตสาหกรรมเกษตรและ
19 00421303204
พัฒนาผู้ประกอบการใหม่

8

16
6
6
5
5
15
9
9
7
8
2
2
2
2
2
4
5
5
5

ลาดับ

รหัส

การรับนักเรียนที่ดาเนินการโดยคณะ(ต่อ)
20 00421304205
21 00421305203
22 00421306206
23 00421306306
24 00421401201
25 00421401301

คณะ / สาขาวิชา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์/ทายาทอุตสาหกรรมเกษตรและ
พัฒนาผู้ประกอบการใหม่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ/ทายาทอุตสาหกรรมเกษตรและพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล/ทายาทอุตสาหกรรมเกษตรและ
พัฒนาผู้ประกอบการใหม่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล/สร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทาง
ทะเลสู่บ้านเกิด
คณะสัตวแพทยศาสตร์/ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพสัตวแพทย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์/ดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ

จานวนรับ
5
5
5
10
5
3

3. การรับสมัครและการคัดเลือก
การสมัคร TCAS รอบที่ 2 ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกรหัสคณะ/สาขาวิชาได้ดังนี้
- การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกรหัส/คณะ/สาขาวิชาได้ 2 รหัส/คณะ/สาขาวิชา
ในกลุ่มที่เน้นการเรียนด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มที่เน้นการเรียนด้านศิลปศาสตร์ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเลือก 2 กลุ่ม
รวมกันไม่ได้และสามารถเลือกรหัส/คณะ/สาขาวิชาในการรับนักเรียนในโครงการร่วมกับภาคเหนือได้อีก 1 อันดับเท่านั้น
ทั้งนี้หากผู้สมัครเลือกรหัส/คณะ/สาขาวิชาของการรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือแล้ว จะไม่มีสิทธิ์เลือก
รหัส/คณะ/สาขาวิชา ของการรับนักเรียนในโครงการพิเศษ (2.1.4)
- การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือก 1 รหัส/คณะ/สาขาวิชาเท่านั้น
- การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือก 1 รหัส/คณะ/สาขาวิชาเท่านั้น โดยผู้สมัครต้องไม่เคยใช้สิทธิ์สมัคร
โครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ (2.1.2)
3.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ/การรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ/การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 -10 กุมภาพันธ์ 2562 ปิดระบบรับสมัครวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24:00 น.
1. ให้ผู้สมัครดาเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนใน website http://www.mytcas.com/TCAS62
ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก่อนเข้าระบบรับสมัครของทางมหาวิทยาลัย สาหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนยืนยันตัวตน
ใน TCAS รอบที่ 1 แล้วไม่ต้องยืนยันตัวตนในขั้นตอนนี้อีก
2. หลังจากผู้สมัครยืนยันตัวตนแล้ว ผู้สมัครต้องสมัครผ่านระบบ Internet website http://www.reg.cmu.ac.th
(หัวข้อผู้สนใจเข้าศึกษา) หรือ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ โดยบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
3.1.1 การพิมพ์ใบสมัคร
- การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ /การรับนักเรียนโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ สามารถพิมพ์ใบสมัครได้
ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อนาส่งหน่วยรับสมัครของโรงเรียนตนเอง
ผู้สมัครจะต้องนาส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร พร้อมชาระเงินค่าสมัครกับทางหน่วยรับสมัครของโรงเรียนตนเองเท่านั้น
- การรับนักเรียนชาวไทยภูเขา สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ ระหว่างวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2562 ให้พิมพ์เอกสารแนบไปกับชุดใบสมัครและ
หลักฐานประกอบการสมัคร เพื่อยื่นสมัคร ณ ที่ว่าการอาเภอที่มีภูมิลาเนาอยู่ปัจจุบัน ซึ่งทางอาเภอจะเป็นผู้ดาเนินการจัดส่งเอกสาร
การสมัครให้กับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครของที่ว่าการอาเภอด้วย
หมายเหตุ : ผู้สมัครการรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขาให้ดาเนินการตามกาหนดการรับสมัครของกรมการปกครอง
ทั้งนี้สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ ณ ที่ว่าการอาเภอ
3.1.2 ค่าสมัคร
3.1.2.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ ค่าสมัคร 250 บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
3.1.2.2 การรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ ได้แก่ CPIRD (Community track) , CPIRD (Inclusive track) ,
รับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาอมก๋อย, รับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาแม่แจ่ม ต้องชาระค่าสมัครเพิ่มอีก 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
3.1.2.3 การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร
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หมายเหตุ :
- การแก้ไข/การเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก รหัส/คณะ/สาขาวิชา
หากผู้สมัครประสงค์แก้ไขการเลือก รหัส/คณะ/สาขาวิชา สามารถดาเนินการแก้ไขภายหลังทราบผลการสอบของ สทศ.
ในวันที่ 6-7 เมษายน 2562
ทั้งนี้ในการแก้ไขเพื่อเปลี่ยนแปลงการเลือก รหัส/คณะ/สาขาวิชา สามารถแก้ไขได้เฉพาะรหัส/คณะ/สาขาวิชาของการรับนักเรียน
โควตาภาคเหนือเท่านั้น สาหรับโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ และการรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขาผู้สมัครจะสามารถ
แก้ไขเพื่อการยกเลิกการสมัครเท่านั้นและในการยกเลิกดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ
- การศึกษารายละเอียดเอกสารแนบท้าย
ผู้สมัครการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ สามารถศึกษารายละเอียดจากเอกสารแนบท้าย
เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 2) การรับนักเรียน
โควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ (การรับนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ผู้สมัครการรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา สามารถเข้าศึกษารายละเอียดจากเอกสารแนบท้าย เรื่องการรับนักเรียนใน
โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 (การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา)
- การประกาศเลขประจาตัวผู้สมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก/จานวนโควตาที่จัดสรรให้
สาหรับการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ/การรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ/การรับนักเรียนในโครงการ
ชาวไทยภูเขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศเลขประจาตัวผู้สมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและจานวนโควตาที่จัดสรร
ให้ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th ในวันที่ 1 มีนาคม 2562
3.2 การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ เปิดรับสมัครวันที่ 19-26 กุมภาพันธ์ 2562
1. ให้ผู้สมัครดาเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนใน website http://www.mytcas.com/TCAS62
ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก่อนเข้าระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย สาหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนยืนยันตัวตน
ใน TCAS รอบที่ 1 แล้วไม่ต้องยืนยันตัวตนในขั้นตอนนี้อีก
2. ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบ Internet website http://www.reg.cmu.ac.th (หัวข้อผู้สนใจเข้าศึกษา)
หรือ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ โดยบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
3. ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครและใบแจ้งการชาระเงินเพื่อนาไปชาระค่าสมัคร โดยสามารถชาระเงินได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ฯ ทุกสาขา
ตามวัน-เวลาทาการของธนาคาร ทั้งนี้สามารถชาระเงินค่าการสมัครได้ ไม่เกินวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ตามวัน-เวลาทาการของธนาคาร
ค่าสมัครรหัส/คณะ/สาขาวิชา จานวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
หมายเหตุ :
- ปิดระบบรับสมัครวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24:00 น.
- ผู้สมัครสามารถยกเลิก รหัส/คณะ/สาขาวิชา โดยดาเนินการยกเลิกภายหลังทราบผลการสอบของ สทศ. ในวันที่ 6-7 เมษายน 2562
และในการยกเลิกดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ
- ในกรณีที่ผู้สมัครได้ชาระเงินค่าสมัครแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ ยกเว้นกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
- สาหรับผู้สมัครการรับนักเรียนในโครงการพิเศษ (โครงการเปิดโอกาสให้นักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา) ให้ผู้สมัครศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่เอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการเปิดโอกาสให้กับ
นักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา ปีการศึกษา 2562
- สาหรับผู้สมัครการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่
เอกสารแนบท้ายประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2562
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4. การจัดส่งเอกสารการสมัครสาหรับการรับนักเรียนในโครงการพิเศษ มีดังนี้
1. ใบสมัครที่ติดรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3x4 เซนติเมตร
2. ใบแจ้งการชาระเงินที่ธนาคารประทับตรารับชาระเงินแล้วและให้ผู้สมัครถ่ายสาเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร 1 แผ่น
4. สาเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาให้ส่งใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม กรณีที่ผู้สมัคร
สาเร็จการศึกษาแล้วให้ส่งใบแสดงผลการเรียนที่มีการระบุวันที่สาเร็จการศึกษาแล้ว
5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า A4 และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ตามที่แต่ละโครงการ
คณะ/สาขาวิชาได้กาหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ (ถ้ามี) ศึกษาเอกสารเพิ่มเติมจากเอกสารแนบท้ายประกาศ หรือ
http://www.reg.cmu.ac.th (หัวข้อผู้สนใจเข้าศึกษา) หรือ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
สามารถจัดส่งได้ไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และจัดส่งได้ทางไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทรับส่งเอกสาร-พัสดุเท่านั้น โดยทาง
มหาวิทยาลัยจะยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ ทั้งนี้โปรดเก็บหลักฐานที่สามารถตรวจสอบการจัดส่งของเอกสารได้
และเพื่อความรวดเร็วในการจัดส่งเอกสารมายังมหาวิทยาลัย ผู้สมัครควรเลือกจัดส่งประเภทEMS
หมายเหตุสาหรับผู้ที่สมัครการรับนักเรียนในโครงการพิเศษ :
- ให้ผู้สมัครใช้ที่อยู่การจัดส่งเอกสารการสมัครที่มีเลขที่ใบสมัคร/รหัส/คณะ/สาขาวิชา ที่ประสงค์สมัครเท่านั้น โดยผู้สมัคร
สามารถพิมพ์เอกสารที่อยู่การจัดส่งพร้อมเอกสารใบสมัครและใบชาระเงินค่าสมัครจากระบบรับสมัคร
- โปรดตรวจสอบเอกสารที่ต้องส่งให้ครบถ้วน ส่งได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมไม่ว่ากรณีใดๆ
- ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชาระเงินและการรับเอกสารการสมัครได้ที่website การรับสมัครฯ โดยการ Login เข้าสู่ระบบ
รับสมัครโดยใช้ Username และ Password ของผู้สมัคร
3.3 การรับที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ ดาเนินการโดยคณะ
1. ให้ผู้สมัครดาเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนใน website http://www.mytcas.com/TCAS62
ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก่อนสมัครโครงการ ที่คณะเป็นผู้ดาเนินการ
2. วัน-เวลาการเปิดรับสมัคร/เงือ่ นไขการสมัคร/การชาระเงิน/การจัดส่งเอกสารการสมัคร/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ให้เป็นไปตามที่โครงการกาหนด ทั้งนี้ให้ผู้สมัคร
เข้าศึกษารายละเอียดการเปิดรับสมัคร และการประกาศเกี่ยวกับโครงการได้ที่ wedsite ของคณะโดยตรง
4. วิธีการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกและประมวลผลจากคะแนนและเกณฑ์ที่กาหนดเพื่อการจัดสรรที่นั่งตามลาดับดังนี้
1. การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา
2. การรับนักเรียนที่ดาเนินการโดยคณะ
3. การรับนักเรียนจากโครงการพิเศษ
4. การรับนักเรียนจากโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ
5. การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประมวลผลตามเกณฑ์การคัดเลือก ที่แต่ละโครงการกาหนดในเอกสารแนบท้ายประกาศฯ
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยคณะกรรมการของคณะ/สาขาวิชาเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
และ/หรือทดสอบทางด้านวิชาการของคณะ/สาขาวิชา ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
สาหรับรหัส /คณะ/สาขาวิชาที่ดาเนินการโดยคณะ คณะจะเป็นผู้คัดเลือก/สอบสัมภาษณ์/หรือทดสอบทางด้านวิชาการ
ของคณะ/โครงการ ทั้งนี้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
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ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420101101
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤ
ษ

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
ศิลป์ฯ
การรับนักเรี
ยนโควตาภา
คเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 55
คะแนน)

ค่าธรรมเ
นียม
65 15,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีผลคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอบสัมภาษณ์

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:48:49 หน้าที่ 1/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420101201
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤ
ษ

โครงการ

กลุ่ม

โครงการเปิด ศิลป์ฯ
โอกาสให้กับ
นักเรียนผู้มีค
วามสามารถ
ด้านกีฬา

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 55
คะแนน)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ
เพราะความผิดทางความประพฤติ

1

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีผลคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอบสัมภาษณ์

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:48:49 หน้าที่ 2/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส 00420101301 โครงการการ ศิลป์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ รับนักเรียนพิ
สาขาวิชาภาษาอังกฤ การ
ษ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 55
คะแนน)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

1

ค่าธรรมเ
นียม
15000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีผลคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอบสัมภาษณ์
3. เป็นผู้บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว โดยสามารถช่วยเหลือตนเองได้
และสามารถเขียนได้ด้วยมือปกติ

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.บัตรประจำตัวผู้พิการ
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:48:49 หน้าที่ 3/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420102102
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศ
ส

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
ศิลป์ฯ
การรับนักเรี
ยนโควตาภา
คเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส(รหัสวิชา 77)

ค่าธรรมเ
นียม
23 15,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
เกณฑ์ขั้นต่ำ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1.PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส(รหัสวิชา 77) 1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เรียนสายศิลป์ภาษาฝรั่งเศส มีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาภาษาฝรั่งเศสไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5. หลักฐานคะแนน PAT 7.1 (ภาษาฝรั่งเศส)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:48:49 หน้าที่ 4/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420104104
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาประวัติศาส
ตร์

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
ศิลป์ฯ
การรับนักเรี
ยนโควตาภา
คเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

ค่าธรรมเ
นียม
20 15,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5. ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ในวันสอบสัมภาษณ์

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:48:49 หน้าที่ 5/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420105105
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาบ้านและชุม
ชน

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
ศิลป์ฯ
การรับนักเรี
ยนโควตาภา
คเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 30
คะแนน)
2.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89) (ไม่น้อยกว่า 25
คะแนน)

ค่าธรรมเ
นียม
26 15,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ไม่เป็นผู้พิการทุกประเภท
เนื่องจากกระบวนวิชาในหลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติที่ทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่
ซึ่งอาจเป็นอุปสรรค์ต่อผู้เรียน
และมีกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.ใบแสดงผลการเรียน
3.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
4.สำเนาบัตรประชาชน
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:48:49 หน้าที่ 6/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส 00420105110 โครงการการ ศิลป์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ รับนักเรียนช
สาขาวิชาบ้านและชุม าวไทยภูเขา
ชน

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.ชาวไทยภูเขา
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยภูเขา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ผู้ที่ประสงค์จะสมัครโครงการชาวไทยภูเขา
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

1

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
4.ใบแสดงผลการเรียน

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:48:49 หน้าที่ 7/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส 00420106112 รอบที่ 2
ศิลป์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ การรับนักเรี
สาขาวิชาสารสนเทศศึ ยนโควตาภา
กษา
คเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

ค่าธรรมเ
นียม
30 15,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:48:49 หน้าที่ 8/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส 00420106212 โครงการการ ศิลป์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ รับนักเรียนพิ
สาขาวิชาสารสนเทศศึ การ
กษา

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50

1

ค่าธรรมเ
นียม
15000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นนักเรียนชั้น ม.4-6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ โดยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.บัตรประจำตัวผู้พิการ

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:48:49 หน้าที่ 9/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส 00420108108 รอบที่ 2
ศิลป์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ การรับนักเรี
สาขาวิชาปรัชญา
ยนโควตาภา
คเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

ค่าธรรมเ
นียม
32 15,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:48:49 หน้าที่ 10/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420109109
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยาคลิ
นิก

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
วิทย์ฯ
การรับนักเรี
ยนโควตาภา
คเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า 30
คะแนน)
2.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 30
คะแนน)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

7

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค
หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษาและไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและหู
เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางจิตวิทยา

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:48:49 หน้าที่ 11/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420109209
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยาคลิ
นิก

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
ศิลป์ฯ
การรับนักเรี
ยนโควตาภา
คเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 30
คะแนน)
2.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89) (ไม่น้อยกว่า 30
คะแนน)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

8

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1. รับเฉพาะประเภทศิลป์เท่านั้น (ศิลป์คำนวณ, ศิลป์ภาษา และอื่นๆ)
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค
หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษาและไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและหู
เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางจิตวิทยา

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:48:49 หน้าที่ 12/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420109309
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยาอุต
สาหกรรมและองค์กา
ร

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
วิทย์ฯ
การรับนักเรี
ยนโควตาภา
คเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 30
คะแนน)
2.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า 30
คะแนน)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

7

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฏหมาย

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค
หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษาและไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและหู
เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางจิตวิทยา

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
4.ใบแสดงผลการเรียน
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:48:49 หน้าที่ 13/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420109409
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยาอุต
สาหกรรมและองค์กา
ร

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
ศิลป์ฯ
การรับนักเรี
ยนโควตาภา
คเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89) (ไม่น้อยกว่า 30
คะแนน)
2.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 30
คะแนน)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
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ค่าธรรมเ
นียม
15,000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1. รับเฉพาะประเภทศิลป์เท่านั้น (ศิลป์คำนวณ, ศิลป์ภาษา และอื่นๆ)
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค
หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษาและไม่เป็นผู้พิการทางสายตาและหู
เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางจิตวิทยา

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:48:49 หน้าที่ 14/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส 00420110110 รอบที่ 2
ศิลป์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ การรับนักเรี
สาขาวิชาภาษาไทย ยนโควตาภา
คเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

ค่าธรรมเ
นียม
25 15,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.ใบแสดงผลการเรียน
3.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:48:49 หน้าที่ 15/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส 00420111111 รอบที่ 2
ศิลป์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ การรับนักเรี
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ยนโควตาภา
คเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น(รหัสวิชา 79)

ค่าธรรมเ
นียม
20 15,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
เกณฑ์ขั้นต่ำ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1.PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น(รหัสวิชา 79)
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
(ไม่น้อยกว่า 165 คะแนน)
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีคะแนนสอบวิชาสามัญครบทั้ง 5 วิชา

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:48:49 หน้าที่ 16/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส 00420112113 รอบที่ 2
ศิลป์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ การรับนักเรี
สาขาวิชาภาษาจีน ยนโควตาภา
คเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน(รหัสวิชา 80)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน(รหัสวิชา 80)
(ไม่น้อยกว่า 195 คะแนน)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

18

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:48:49 หน้าที่ 17/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420113115
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาการท่องเที่ย
ว

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
ศิลป์ฯ
การรับนักเรี
ยนโควตาภา
คเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

ค่าธรรมเ
นียม
30 15,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.ไม่เป็นผู้พิการทุกประเภท
เนื่องจากกระบวนวิชาในหลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติที่ทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่
ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้เรียนและมีกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากเครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:48:49 หน้าที่ 18/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420114117
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาและวั
ฒนธรรมพม่า

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
ศิลป์ฯ
การรับนักเรี
ยนโควตาภา
คเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
3.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

15

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:48:49 หน้าที่ 19/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส 00420114120 โครงการการ ศิลป์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์ รับนักเรียนช
สาขาวิชาภาษาและวั าวไทยภูเขา
ฒนธรรมพม่า

รหัส 00420181111
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเท
ศ หลักสูตรนานาชาติ

รอบที่ 2
วิทย์ฯ/
การรับผ่านช่ ศิลป์
องทางนานา
ชาติ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

คุณสมบัติ

1

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

15

-

รับ

1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติทั่วไป
1.ชาวไทยภูเขา
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยภูเขา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ผู้ที่ประสงค์จะสมัครโครงการชาวไทยภูเขา
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 30
คะแนน)

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.ใบแสดงผลการเรียน
3.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
คุณสมบัติทั่วไป
1.หลักสูตรนานาชาติ
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:48:49 หน้าที่ 20/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420192115
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาการท่องเที่ย
ว ภาคพิเศษ

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
ศิลป์ฯ
การรับนักเรี
ยนโควตาภา
คเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

ค่าธรรมเ
นียม
30 28,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.ไม่เป็นผู้พิการทุกประเภท
เนื่องจากกระบวนวิชาในหลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติที่ทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่
ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้เรียนและมีกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากเครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:48:49 หน้าที่ 21/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420193113
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาจีน
ภาคพิเศษ

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
ศิลป์ฯ
การรับนักเรี
ยนโควตาภา
คเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
6.PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน(รหัสวิชา 80)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน(รหัสวิชา 80)
(ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

16

ค่าธรรมเ
นียม
28000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:48:49 หน้าที่ 22/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม
รหัส
00420201104
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาประถมศึ
กษา

รอบที่ 2 ศิลป์ฯ
การรับนักเ
รียนโควตา
ภาคเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)
(ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
3.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

4

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17
จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:08 หน้าที่ 1/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม
รหัส
00420201110
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาประถมศึ
กษา

รหัส
00420201204
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาประถมศึ
กษา

โครงการก ศิลป์ฯ
ารรับนักเรี
ยนชาวไทย
ภูเขา

โครงการ วิทย์ฯ/
ผลิตครูเพื่ ศิลป์
อพัฒนาท้
องถิ่น

คุณสมบัติ

รับ

1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)

คุณสมบัติทั่วไป
1.ชาวไทยภูเขา
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยภูเขา
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผู้ที่ประสงค์จะสมัครโครงการชาวไทยภูเขา
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

1

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)
(ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน)

คุณสมบัติเฉพาะ

27

15,000

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

เอกสารประกอบการสมัคร
คุณสมบัติทั่วไป
1. ใช้เกณฑ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:08 หน้าที่ 2/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม
รหัส
00420204214
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไท
ย

โครงการ วิทย์ฯ/
ผลิตครูเพื่ ศิลป์
อพัฒนาท้
องถิ่น

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

คุณสมบัติ

ค่าธรรมเ
นียม
27 15,000

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1. ใช้เกณฑ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:08 หน้าที่ 3/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม
รหัส
โครงการก ศิลป์ฯ
00420204314 ารรับนักเรี
คณะศึกษาศาสตร์ ยนพิการ
สาขาวิชาภาษาไท
ย

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)
(ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75

1

ค่าธรรมเ
นียม
15000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.
เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณ
ภาพชีวิตคนพิการ
2. มีประเภทความพิการเป็นผู้บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว
โดยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องไม่ใช้รถเข็น (Wheelchair) หรือเครื่องช่วยเดิน
(Walker) และสามารถเขียนได้ด้วยมือปกติ

เอกสารประกอบการสมัคร
1.บัตรประจำตัวผู้พิการ

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:08 หน้าที่ 4/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม
รหัส
00420205105
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอัง
กฤษ

รอบที่ 2 ศิลป์ฯ
การรับนักเ
รียนโควตา
ภาคเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

14

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เกณฑ์ขั้นต่ำ
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 60
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17
คะแนน)
จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
2.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6
(ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน)
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:08 หน้าที่ 5/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม
รหัส
00420205110
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอัง
กฤษ

โครงการก ศิลป์ฯ
ารรับนักเรี
ยนชาวไทย
ภูเขา

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.ชาวไทยภูเขา
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยภูเขา
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผู้ที่ประสงค์จะสมัครโครงการชาวไทยภูเขา
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

1

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

17

15,000

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
คุณสมบัติเฉพาะ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 60
คะแนน)
เอกสารประกอบการสมัคร
2.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)
(ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน)
รหัส
โครงการ วิทย์ฯ/
คุณสมบัติทั่วไป
00420205205 ผลิตครูเพื่ ศิลป์
1. ใช้เกณฑ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
คณะศึกษาศาสตร์ อพัฒนาท้
สาขาวิชาภาษาอัง องถิ่น
กฤษ
คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:08 หน้าที่ 6/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม
รหัส
00420206113
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศึก
ษา

รอบที่ 2 ศิลป์ฯ
การรับนักเ
รียนโควตา
ภาคเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)
(ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

4

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17
จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:08 หน้าที่ 7/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม
รหัส
00420206120
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศึก
ษา

รหัส
00420206213
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศึก
ษา

โครงการก ศิลป์ฯ
ารรับนักเรี
ยนชาวไทย
ภูเขา

โครงการ วิทย์ฯ/
ผลิตครูเพื่ ศิลป์
อพัฒนาท้
องถิ่น

คุณสมบัติ

รับ

1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)

คุณสมบัติทั่วไป
1.ชาวไทยภูเขา
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยภูเขา
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผู้ที่ประสงค์จะสมัครโครงการชาวไทยภูเขา
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

1

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)
(ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน)

คุณสมบัติเฉพาะ

17

15,000

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

เอกสารประกอบการสมัคร
คุณสมบัติทั่วไป
1. ใช้เกณฑ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:08 หน้าที่ 8/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม
รหัส
00420207123
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา

รอบที่ 2 วิทย์ฯ
การรับนักเ
รียนโควตา
ภาคเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)
(ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน)

ค่าธรรมเ
นียม
20 15,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17
จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:08 หน้าที่ 9/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม
รหัส
00420208122
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์

รอบที่ 2 วิทย์ฯ
การรับนักเ
รียนโควตา
ภาคเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

5

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17
เกณฑ์ขั้นต่ำ
จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6
(ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน)
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49) (ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน)
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:08 หน้าที่ 10/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม
รหัส
00420208222
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์

โครงการ วิทย์ฯ/
ผลิตครูเพื่ ศิลป์
อพัฒนาท้
องถิ่น

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1. ใช้เกณฑ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

17

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:08 หน้าที่ 11/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม
รหัส
00420209124
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี

รอบที่ 2 วิทย์ฯ
การรับนักเ
รียนโควตา
ภาคเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)
(ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน)

ค่าธรรมเ
นียม
20 15,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17
จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:08 หน้าที่ 12/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม
รหัส
00420211110
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศา
สตร์

รอบที่ 2 วิทย์ฯ
การรับนักเ
รียนโควตา
ภาคเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)
(ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน)
2.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า 60
คะแนน)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

6

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17
จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:08 หน้าที่ 13/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม
รหัส
00420211210
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศา
สตร์

โครงการ วิทย์ฯ/
ผลิตครูเพื่ ศิลป์
อพัฒนาท้
องถิ่น

รหัส
โครงการ วิทย์ฯ/
00420212511 ผลิตครูเพื่ ศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์ อพัฒนาท้
สาขาวิชาพลศึกษา องถิ่น

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

คุณสมบัติ

ค่าธรรมเ
นียม
26 15,000

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1. ใช้เกณฑ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
คุณสมบัติทั่วไป
1. ใช้เกณฑ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

15

15,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:08 หน้าที่ 14/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา โครงการ กลุ่ม
รหัส
โครงการเ วิทย์ฯ/
00420212611 ปิดโอกาสใ ศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์ ห้กับนักเรี
สาขาวิชาพลศึกษา ยนผู้มีควา
มสามารถ
ด้านกีฬา

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.วิชาสามัญชุดที่ 1 (สายวิทย์ฯ)
หรือวิชาสามัญชุดที่ 2 (สายศิลป์)
• วิชากลุ่มวิทย์ฯ ประกอบด้วย
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
หรือวิชากลุ่มศิลป์ฯ ประกอบด้วย
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.00
2.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ
เพราะความผิดทางความประพฤติ

6

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1. มีใบรับรองแพทย์เฉพาะทางการกีฬา

2.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู(รหัสวิชา 75)
(ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน)
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:08 หน้าที่ 15/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิจิตรศิลป์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420301110
คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

โครงการ
รอบที่ 2
การรับนักเรียนโควตาภาคเ
หนือ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.ความรู้ทั่วไปทางทัศนศิลป์ และวาดเส้นเบื้องต้น(รหัสวิชา FA1)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.วาดเส้นเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 20 คะแนน

ค่าธรรมเ
นียม
25 15,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องสอบวิชาเฉพาะ คือวิชา ความรู้ทั่วไปทางด้านทัศนศิลป์และวาดเส้น โดยมีสองเนื้อหา คือ สอบเนื้อหาความรู้ทั่วไปทางด้านทัศนศิลป์ ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 50 คะแนน
และเนื้อหาวาดเส้น ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 50 คะแนน ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์สำหรับสอบดังนี้
1.1 อุปกรณ์การวาดเขียน ได้แก่ ดินสอ EE หรือดินสอดำ 2B ขึ้นไป, ปากกา, ยางลบ คลิปหนีบกระดาษ เป็นต้น
1.2 กระดานสำหรับรองวาดรูป ขนาดมาตรฐาน
หมายเหตุ : -ห้ามผู้เข้าสอบนำภาพร่างเข้าห้องสอบ
-วิชาความรู้ทั่วไปทางทัศนศิลป์และวาดเส้น (FA1) ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ โดยจะจัดสอบที่คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 10 มีนาคม 2562

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:12 หน้าที่ 1/17

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิจิตรศิลป์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420301204
คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาศิลปะไทย

โครงการ
โครงการพิเศษทางศิลปวัฒ
นธรรม

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
6.PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ม.4-ม.6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.00

16

ค่าธรรมเ
นียม
15000

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
4.1. ส่ง Portfolio พร้อมใบสมัครประกอบด้วยประวัติและผลงานด้านศิลปะหรือศิลปวัฒนธรรม พร้อมภาพกิจกรรมต่างๆ หรือเกียรติบัตรและรางวัลที่เคยได้รับ เป็นต้น
4.2 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องแสดงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม หรือทดสอบทักษะด้านศิลปะในวันสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล
(ลักษณะของผลงานเป็นไปตามความถนัดของผู้สมัครแต่ละคน)
หมายเหตุ : - แฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ให้จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 เท่านั้น จำนวนไม่เกิน 10 หน้า
- ผลงานจริง เกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาาณ์

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:12 หน้าที่ 2/17

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิจิตรศิลป์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420302102
คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาจิตรกรรม

โครงการ
รอบที่ 2
การรับนักเรียนโควตาภาคเ
หนือ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.ความรู้ทั่วไปทางทัศนศิลป์ และวาดเส้นเบื้องต้น(รหัสวิชา FA1)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ความรู้ทั่วไปทางทัศนศิลป์ ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
2.วาดเส้นเบื้องต้น ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

12

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มภาษาต่างประเทศเท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
4.ผู้สมัครต้องทำการสอบวิชาเฉพาะ ดังนี้
4.1 สอบข้อเขียนความรู้ทั่วไปทางทัศนศิลป์และวาดเส้น (ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 20 คะแนนทั้งสองส่วน จึงจะถือว่าผ่านการคัดเลือก)
4.2 เนื้อหาความรู้ทั่วไปทางทัศนศิลป์ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 50 คะแนน
4.3 เนื้อหาวาดเส้น ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 50 คะแนน
4.4 อุปกรณ์ที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมมาในวันสอบ : ดินสอEE หรือดินสอดำ 2B ขึ้นไป, ปากกาดำ, กระดาษรองสำหรับวาดภาพ ขนาด 40x60 c.m. เครื่องเหลาดินสอ และยางลบ เป็นต้น
และห้ามผู้เข้าสอบนำภาพร่างเข้าห้องสอบ
หมายเหตุ : - วิชาความรู้ทั่วไปทางทัศนศิลป์และวาดเส้น (FA1) ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ
โดยจะจัดสอบที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 10 มีนาคม 2562

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:12 หน้าที่ 3/17

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิจิตรศิลป์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420302202
คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาจิตรกรรม

โครงการ
รอบที่ 2
การรับนักเรียนโควตาภาคเ
หนือ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 1.ความรู้ทั่วไปทางทัศนศิลป์ และวาดเส้นเบื้องต้น(รหัสวิชา FA1)
2.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
3.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
4.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
5.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
6.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
7.เคมี(รหัสวิชา 59)
8.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ความรู้ทั่วไปทางทัศนศิลป์ ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
2.วาดเส้นเบื้องต้น ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน

คุณสมบัติ

5

ค่าธรรมเ
นียม
15000

6

15000

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ผู้สมัครต้องทำการสอบวิชาเฉพาะ ดังนี้
3.1 สอบข้อเขียนความรู้ทั่วไปทางทัศนศิลป์และวาดเส้น (ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 20 คะแนนทั้งสองส่วน จึงจะถือว่าผ่านการคัดเลือก)
3.1.1 เนื้อหาความรู้ทั่วไปทางทัศนศิลป์ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 50 คะแนน
3.1.2 เนื้อหาวาดเส้น ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 50 คะแนน
4. อุปกรณ์ที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมมาในวันสอบ : ดินสอEE หรือดินสอดำ 2B ขึ้นไป, ปากกาดำ, กระดาษรองสำหรับวาดภาพ ขนาด 40x60 c.m. เครื่องเหลาดินสอ และยางลบ เป็นต้น
และห้ามผู้เข้าสอบนำภาพร่างเข้าห้องสอบ
หมายเหตุ : - วิชาความรู้ทั่วไปทางทัศนศิลป์และวาดเส้น (FA1) ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ
โดยจะจัดสอบที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 10 มีนาคม 2562

รหัส 00420302302
คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาจิตรกรรม

โครงการArt Talent

วิทย์ฯ/ 1.ความรู้ทั่วไปทางทัศนศิลป์ และวาดเส้นเบื้องต้น(รหัสวิชา FA1)
ศิลป์
เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ความรู้ทั่วไปทางทัศนศิลป์ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
2.วาดเส้นเบื้องต้น ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:12 หน้าที่ 4/17

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิจิตรศิลป์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420303103
คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาประติมากรรม

โครงการ
รอบที่ 2
การรับนักเรียนโควตาภาคเ
หนือ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.ความรู้ทั่วไปทางทัศนศิลป์ และวาดเส้นเบื้องต้น(รหัสวิชา FA1)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.วาดเส้นเบื้องต้น ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน

ค่าธรรมเ
นียม
25 15,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มภาษาต่างประเทศเท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3. ผู้สม้ครต้องสอบวิชาเฉพาะ คือวิชา ความรู้ทั่วไปทางด้านทัศนศิลป์และวาดเส้น โดยมีสองเนื้อหา คือ สอบเนื้อหาความรู้ทั่วไปทางด้านทัศนศิลป์ ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 50 คะแนน
และเนื้อหาวาดเส้น ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 50 คะแนน ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์สำหรับสอบดังนี้
4.1 อุปกรณ์การวาดเขียน ได้แก่ ดินสอ EE หรือดินสอดำ 2B ขึ้นไป, ปากกา, ยางลบ, กบเหลาดินสอ, คลิปหนีบกระดาษ เป็นต้น
4.2 กระดานสำหรับรองวาดรูป ขนาด 40 x 60 c.m.
หมายเหตุ : - ห้ามผู้เข้าสอบนำภาพร่างเข้าห้องสอบ
- วิชาความรู้ทั่วไปทางทัศนศิลป์และวาดเส้น (FA1) ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ โดยจะจัดสอบที่คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 10 มีนาคม 2562

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:12 หน้าที่ 5/17

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิจิตรศิลป์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420304104
คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาศิลปะไทย

โครงการ
รอบที่ 2
การรับนักเรียนโควตาภาคเ
หนือ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)

ค่าธรรมเ
นียม
27 15,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
เกณฑ์ขั้นต่ำ
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
1.PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76) (ไม่น้อยกว่า 90
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
คะแนน)
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.รับเฉพาะกลุ่มภาษาต่างประเทศเท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:12 หน้าที่ 6/17

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิจิตรศิลป์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420305105
คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบ

โครงการ
รอบที่ 2
การรับนักเรียนโควตาภาคเ
หนือ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.ความรู้ทั่วไปทางการออกแบบและปฏิบัติการ(รหัสวิชา FA3)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

13

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
หมายเหตุ : - วิชาความรู้ทั่วไปทางการออกแบบและปฏิบัติการ (FA3) ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ
โดยจะจัดสอบที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 10 มีนาคม 2562

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:12 หน้าที่ 7/17

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิจิตรศิลป์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420305205
คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบ

โครงการ
รอบที่ 2
การรับนักเรียนโควตาภาคเ
หนือ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.ความรู้ทั่วไปทางการออกแบบและปฏิบัติการ(รหัสวิชา FA3)

คุณสมบัติ

12

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

6

15000

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มภาษาต่างประเทศเท่านั้น
หมายเหตุ : - วิชาความรู้ทั่วไปทางการออกแบบและปฏิบัติการ (FA3) ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ
โดยจะจัดสอบที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 10 มีนาคม 2562

รหัส 00420305305
คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบ

โครงการรับนักเรียนที่มีควา วิทย์ฯ/
มสามารถทางด้านการออก ศิลป์
แบบ

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50

คุณสมบัติเฉพาะ
1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานที่ประกอบไปด้วยผลงานศิลปะและการออกแบบของตนเอง ซึ่งรวบรวมไว้ภายในเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา (ยื่นพร้อมใบสมัคร)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
ส่ง portfolio ประกอบด้วยผลงานศิลปะละผลงานออกแบบของตนเองที่รวบรวมไว้ภายในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา
หมายเหตุ : แฟ้มสะสมผลงานตัวจริงให้นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:12 หน้าที่ 8/17

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิจิตรศิลป์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420306107
คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

โครงการ
รอบที่ 2
การรับนักเรียนโควตาภาคเ
หนือ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)

คุณสมบัติ

7

ค่าธรรมเ
นียม
28,000

28

28,000

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน)
2.PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76) (ไม่น้อยกว่า 60 3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คะแนน)
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

รหัส 00420306207
คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

รอบที่ 2
การรับนักเรียนโควตาภาคเ
หนือ

ศิลป์ฯ 1.PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)
2.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
3.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
4.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
5.สังคม(รหัสวิชา 19)
6.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
เกณฑ์ขั้นต่ำ
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน)
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2.PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76) (ไม่น้อยกว่า 60 2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
คะแนน)
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มภาษาต่างประเทศเท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:12 หน้าที่ 9/17

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิจิตรศิลป์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420306307
คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการรับนักเรียนที่มีควา ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
มสามารถพิเศษทางด้านศิล
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
ปะการถ่ายภาพ
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)

คุณสมบัติ

5

ค่าธรรมเ
นียม
28000

10

30,000

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มภาษาต่างประเทศเท่านั้น
เกณฑ์ขั้นต่ำ
3. ต้องนำ Portfolio มานำเสนอในวันสอบสัมภาษณ์ โดยต้องประกอบด้วยผลงานภาพถ่ายที่ถ่ายขึ้นด้วยตนเองเท่านั้น และภาพกิจกรรมต่างๆที่เคยเข้าร่วมหรือเกียรติบัตร
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน)
รางวัลที่เคยได้รับที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ
2.PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76) (ไม่น้อยกว่า 60 หมายเหตุ : - แฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ให้จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 เท่านั้น และมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า
คะแนน)
- ผลงานจริง เกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาเสนอต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

รหัส 00420307108
คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาสื่อศิลปะ
และการออกแบบสื่อ

รอบที่ 2
การรับนักเรียนโควตาภาคเ
หนือ

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
2.PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76) (ไม่น้อยกว่า 90 3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คะแนน)
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:12 หน้าที่ 10/17

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิจิตรศิลป์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420307208
คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาสื่อศิลปะ
และการออกแบบสื่อ

โครงการ
รอบที่ 2
การรับนักเรียนโควตาภาคเ
หนือ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)

คุณสมบัติ

10

ค่าธรรมเ
นียม
30,000

5

30000

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
เกณฑ์ขั้นต่ำ
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2.PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76) (ไม่น้อยกว่า 90 2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
คะแนน)
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มภาษาต่างประเทศเท่านั้น

รหัส 00420307308
คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาสื่อศิลปะ
และการออกแบบสื่อ

โครงการรับนักเรียนที่มีควา วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
มสามารถพิเศษทางด้านสื่อ
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
ศิลปะและการออกแบบสื่อ
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องเข้ารับการทดสอบวิชาเฉพาะด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อในวันที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
โดยผู้สมัครต้องผ่านการสอบคัดเลือกวิชาเฉพาะด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ และสอบสัมภาษณ์ โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนนขึ้นไป
2. ผู้สมัครต้องนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน(portfolio) ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ของผู้สมัคร ในวันที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และทดสอบ

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:12 หน้าที่ 11/17

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิจิตรศิลป์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420307408
คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาสื่อศิลปะ
และการออกแบบสื่อ

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการรับนักเรียนที่มีควา ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
มสามารถพิเศษทางด้านสื่อ
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
ศิลปะและการออกแบบสื่อ
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
6.PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

15

ค่าธรรมเ
นียม
30,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องเข้ารับการทดสอบวิชาเฉพาะด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อในวันที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
โดยผู้สมัครต้องผ่านการสอบคัดเลือกวิชาเฉพาะด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ และสอบสัมภาษณ์ โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนนขึ้นไป
2. ผู้สมัครต้องนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน(portfolio) ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ของผู้สมัคร ในวันที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และทดสอบ

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:12 หน้าที่ 12/17

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิจิตรศิลป์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420308109
คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์

โครงการ
รอบที่ 2
การรับนักเรียนโควตาภาคเ
หนือ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)
7.ความรู้ทั่วไปทางทัศนศิลป์ และวาดเส้นเบื้องต้น(รหัสวิชา FA1)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

10

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
2.PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76) (ไม่น้อยกว่า 90
คะแนน)
คุณสมบัติเฉพาะ
3.วาดเส้นเบื้องต้น ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
1.รับเฉพาะกลุ่มภาษาต่างประเทศเท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ผู้สมัครต้องสอบวิชาเฉพาะ คือวิชา ความรู้ทั่วไปทางด้านทัศนศิลป์และวาดเส้น โดยมีสองเนื้อหา คือ สอบเนื้อหาความรู้ทั่วไปทางด้านทัศนศิลป์ ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 50 คะแนน
และเนื้อหาวาดเส้น ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนในส่วนวาดเส้นไม่น้อยกว่า 20 คะแนน จึงจะถือว่าผ่านการคัดเลือก
หมายเหตุ : - วิชาความรู้ทั่วไปทางทัศนศิลป์และวาดเส้น (FA1) ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ
โดยจะจัดสอบที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 10 มีนาคม 2562

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
หมายเหตุ : แฟ้มสะสมผลงานให้นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:12 หน้าที่ 13/17

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิจิตรศิลป์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420308209
คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์

โครงการ
รอบที่ 2
การรับนักเรียนโควตาภาคเ
หนือ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.ความรู้ทั่วไปทางทัศนศิลป์ และวาดเส้นเบื้องต้น(รหัสวิชา FA1)
9.PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
2.PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76) (ไม่น้อยกว่า 90
คะแนน)
3.วาดเส้นเบื้องต้น ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
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ค่าธรรมเ
นียม
15000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2. ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนในส่วนวาดเส้นไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
หมายเหตุ : วิชาความรู้ทั่วไปทางทัศนศิลป์และวาดเส้น (FA1) ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ โดยจะจัดสอบที่คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 10 มีนาคม 2562

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
6.เอกสารรับรองความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:12 หน้าที่ 14/17

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิจิตรศิลป์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420308309
คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์

โครงการ
โครงการเรียนดี Special
Admission Program
(Excellent) :
Multidisciplinary Art

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)
9.ความรู้ทั่วไปทางทัศนศิลป์ และวาดเส้นเบื้องต้น(รหัสวิชา FA1)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (GPA)(5เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
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ค่าธรรมเ
นียม
15000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (GPA) 5 ภาคการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
4. กำหนดให้ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จำนวนไม่เกิน 10 หน้า โดยมีรายละเอียดครบถ้วนดังเอกสารแนบ มาพร้อมในการสมัคร
เกณฑ์ขั้นต่ำ
5. กำหนดให้ส่งเอกสารรับรองความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
1.PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76) (ไม่น้อยกว่า 90 6.กำหนดให้ส่งสมุดรวบรวมเอกสาร เกียรติบัตร ในความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
คะแนน)
7.มีการสอบสัมภาษณ์และการทดสอบทักษะความสามารถในทางสหศาสตร์ศิลป์ในวันสอบสัมภาษณ์ โดยต้องมีผลการสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 100
2.วาดเส้นเบื้องต้น ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
คะแนน
8.การสอบสัมภาษณ์ หากผู้สมัครมีความประสงค์จะนำเสนอผลงาน อาทิ ผลงานวิดิโอ ให้นำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์พกพาได้ และการส่งแฟ้มผลงานนั้นจะต้องยึดถือหลักเกณฑ์
ข้อกำหนด และรายละเอียดสำคัญอย่างเคร่งครัดและรอบคอบหากผู้สมัครไม่ทำตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้สมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาให้คะแนนในส่วนของแฟ้มสะสมผลงาน
แฟ้มสะสมผลงานที่ทำการพิจารณาแล้วเสร็จในกระบวนการรับสมัคร ให้ผู้สมัครติดต่อขอรับแฟ้มผลงานคืนได้ด้วยตนเองที่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวันและเวลาราชการ

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
5.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย
5.1.1 แฟ้มสะสมผลงานควรนำเสนอผลงานทางด้านศิลปะ และ / หรือ การออกแบบที่แสดงถึงความเป็นตัวตน และความสามารถของผู้สมัคร
5.1.2 แฟ้มสะสมผลงานควรอธิบายถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของกระบวนวิธีคิดและทักษะการสร้างสรรค์ผลงาน
5.1.3 แฟ้มสะสมผลงานควรเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ในช่วงเวลา 2 - 3 ปี ก่อนการสมัครเข้าศึกษา
5.1.4 แฟ้มสะสมผลงานต้องมีการนำเสนอผลงานการวาดเส้นต้องเป็นผลงานจริง (Original) ไม่ต่ำกว่า 50% ของผลงานทั้งหมด
5.1.5 แฟ้มสะสมผลงานหากไม่สามารถนำเสนอผลงานจริง (Original) ได้นั้น ให้นำเสนอด้วยภาพถ่ายได้แต่ไม่เกิน 50% ของผลงานทั้งหมด
5.1.6 แฟ้มสะสมผลงานต้องส่งเป็นแบบรูปเล่มและนำเสนอผลงานลงบนกระดาษขนาด A4 เท่านั้น
5.1.7 แฟ้มสะสมผลงานต้องมีการระบุ ชื่อ - นามสกุล ของผู้สมัครสอบให้ชัดเจนบนปกหน้าของแฟ้มสะสมผลงาน
5.1.8 แฟ้มสะสมผลงานอีเลคทรอนิคส์ หรือ ePortfolio ให้ผู้สมัครส่งไฟล์บรรจุในอุปกรณ์บันทึกแนบมา (กรณีเพิ่มเติม)
5.1.9 แฟ้มสะสมผลงานทางหลักสูตรสาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ไม่รับผลงานและการรับรองที่มาจากโรงเรียนกวดวิชา
5.1.10 การสอบสัมภาษณ์ หากผู้สมัครมีความประสงค์จะนำเสนอผลงาน อาทิ ผลงานวีดิโอ ให้นำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์พกพาได้ และการส่งแฟ้มผลงานนั้นจะต้องยึดถือหลักเกณฑ์
ข้อกำหนด
และรายละเอียดสำคัญอย่างเคร่งครัดและรอบคอบหากผู้สมัครไม่ทำตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้สมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาให้คะแนนในส่วนของแฟ้มสะสมผลงาน
แฟ้มสะสมผลงานที่ทำการพิจารณาแล้วเสร็จในกระบวนการรับสมัคร ให้ผู้สมัครติดต่อขอรับแฟ้มผลงานคืนได้ด้วยตนเองที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวันและเวลาราชการ
6.มีเอกสารรับรองความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:12 หน้าที่ 15/17

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิจิตรศิลป์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420308409
คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์

โครงการ
โครงการเรียนดี Special
Admission Program
(Excellent) :
Multidisciplinary Art

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.ความรู้ทั่วไปทางทัศนศิลป์ และวาดเส้นเบื้องต้น(รหัสวิชา FA1)
7.PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.50
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (GPA) 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.50
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ค่าธรรมเ
นียม
15000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มภาษาต่างประเทศเท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เกณฑ์ขั้นต่ำ
3. กำหนดให้ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีรายละเอียดครบถ้วนดังเอกสารแนบ มาพร้อมในการสมัคร จำนวนไม่เกิน 10 หน้า
1.PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76) (ไม่น้อยกว่า 90 4. กำหนดให้ส่งเอกสารรับรองความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
คะแนน)
5. กำหนดให้ส่งสมุดรวบรวมเอกสาร เกียรติบัตร ในความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
2.วาดเส้นเบื้องต้น ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
6. มีการสอบสัมภาษณ์และการทดสอบทักษะความสามารถในทางสหศาสตร์ศิลป์ ต้องมีผลการสอบไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
7. การสอบสัมภาษณ์ หากผู้สมัครมีความประสงค์จะนำเสนอผลงาน อาทิ ผลงานวิดิโอ ให้นำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์พกพาได้
8. การส่งแฟ้มผลงานนั้นจะต้องยึดถือหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และรายละเอียดสำคัญอย่างเคร่งครัดและรอบคอบ
9. หากผู้สมัครไม่ทำตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้สมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาให้คะแนนในส่วนของแฟ้มสะสมผลงาน
10. แฟ้มสะสมผลงานที่ทำการพิจารณาแล้วเสร็จในกระบวนการรับสมัคร ให้ผู้สมัครติดต่อขอรับแฟ้มผลงานคืนได้ด้วยตนเองที่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวันและเวลาราชการ
11.ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนในส่วนวาดเส้นไม่น้อยกว่า 20 คะแนน

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
5.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย
5.1.1 แฟ้มสะสมผลงานควรนำเสนอผลงานทางด้านศิลปะ และ / หรือ การออกแบบที่แสดงถึงความเป็นตัวตน และความสามารถของผู้สมัคร
5.1.2 แฟ้มสะสมผลงานควรอธิบายถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของกระบวนวิธีคิดและทักษะการสร้างสรรค์ผลงาน
5.1.3 แฟ้มสะสมผลงานควรเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ในช่วงเวลา 2 - 3 ปี ก่อนการสมัครเข้าศึกษา
5.1.4 แฟ้มสะสมผลงานต้องมีการนำเสนอผลงานการวาดเส้นต้องเป็นผลงานจริง (Original) ไม่ต่ำกว่า 50% ของผลงานทั้งหมด
5.1.5 แฟ้มสะสมผลงานหากไม่สามารถนำเสนอผลงานจริง (Original) ได้นั้น ให้นำเสนอด้วยภาพถ่ายได้แต่ไม่เกิน 50% ของผลงานทั้งหมด
5.1.6 แฟ้มสะสมผลงานต้องส่งเป็นแบบรูปเล่มและนำเสนอผลงานลงบนกระดาษขนาด A4 เท่านั้น
5.1.7 แฟ้มสะสมผลงานต้องมีการระบุ ชื่อ - นามสกุล ของผู้สมัครสอบให้ชัดเจนบนปกหน้าของแฟ้มสะสมผลงาน
5.1.8 แฟ้มสะสมผลงานอีเลคทรอนิคส์ หรือ ePortfolio ให้ผู้สมัครส่งไฟล์บรรจุในอุปกรณ์บันทึกแนบมา (กรณีเพิ่มเติม)
5.1.9 แฟ้มสะสมผลงานทางหลักสูตรสาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ไม่รับผลงานและการรับรองที่มาจากโรงเรียนกวดวิชา
5.1.10 การสอบสัมภาษณ์ หากผู้สมัครมีความประสงค์จะนำเสนอผลงาน อาทิ ผลงานวีดิโอ ให้นำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์พกพาได้ และการส่งแฟ้มผลงานนั้นจะต้องยึดถือหลักเกณฑ์
ข้อกำหนด
และรายละเอียดสำคัญอย่างเคร่งครัดและรอบคอบหากผู้สมัครไม่ทำตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้สมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาให้คะแนนในส่วนของแฟ้มสะสมผลงาน
แฟ้มสะสมผลงานที่ทำการพิจารณาแล้วเสร็จในกระบวนการรับสมัคร ให้ผู้สมัครติดต่อขอรับแฟ้มผลงานคืนได้ด้วยตนเองที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวันและเวลาราชการ
6.มีเอกสารรับรองความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
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ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิจิตรศิลป์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา

โครงการ

รหัส 00420309111
รอบที่ 2
คณะวิจิตรศิลป์
การรับนักเรียนโควตาภาคเ
สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและกา หนือ
รแสดง

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 76)

คุณสมบัติ

17

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

7

15000

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มภาษาต่างประเทศเท่านั้น

รหัส 00420309211
โครงการรับนักเรียนที่มีควา วิทย์ฯ/
คณะวิจิตรศิลป์
มสามารถทางด้านศิลปะกา ศิลป์
สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและกา รดนตรีและการแสดง
รแสดง

1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50
3. ส่ง Portfolio พร้อมใบสมัคร ที่แสดงถึงประวัติและผลงานด้านศิลปการดนตรีและการแสดง โดยแสดงให้เห็นถึงงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังอย่างชัดเจน
หมายเหตุ : - แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 เท่านั้น และมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า

คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีการสอบภาคปฏิบัติในวันที่สอบสัมภาษณ์ เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโดยแฟ้มสะสมผลงาน(portfolio)
2. ผู้เข้าสอบต้องแสดงความสามารถด้านดนตรีหรือการแสดง และสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
3. คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาผู้เข้าสอบเป็นรายบุคคล ดังนั้นข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพของผู้สมัคร มีผลต่อการพิจารณา
ผู้สมัครควรมีความพร้อมในด้านคุณสมบัติและความสามารถ มีปฎิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขสถาณการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
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ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะสังคมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส 00420401101 รอบที่ 2
วิทย์ฯ
คณะสังคมศาสตร์ การรับนักเรีย
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ นโควตาภาคเ
หนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

ค่าธรรมเ
นียม
20 15,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2. ไม่เป็นผู้พิการ (ทุกประเภท) และตาบอดสี
เนื่องจากกระบวนวิชาในหลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่
ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้เรียนและมีกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากเครื่องมืออุปก
รณ์ต่าง ๆ

เอกสารประกอบการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.ใบแสดงผลการเรียน
3.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
4.ใบสมัคร
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ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะสังคมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รหัส 00420401110 โครงการการ วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
คณะสังคมศาสตร์ รับนักเรียนชา
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ วไทยภูเขา
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.ชาวไทยภูเขา
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยภูเขา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ผู้ที่ประสงค์จะสมัครโครงการชาวไทยภูเขา โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม
ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

1

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1. ไม่เป็นผู้พิการ (ทุกประเภท) และตาบอดสี
เนื่องจากกระบวนวิชาในหลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่
ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้เรียนและมีกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากเครื่องมืออุปก
รณ์ต่าง ๆ

เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:32 หน้าที่ 2/9

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะสังคมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส 00420401201 รอบที่ 2
ศิลป์ฯ
คณะสังคมศาสตร์ การรับนักเรีย
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ นโควตาภาคเ
หนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

ค่าธรรมเ
นียม
20 15000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มศิลป์-คำนวณ เท่านั้น
2.รับเฉพาะกลุ่มภาษาต่างประเทศ (ศิลป์-ภาษา) เท่านั้น
3. ไม่เป็นผู้พิการ (ทุกประเภท) และตาบอดสี
เนื่องจากกระบวนวิชาในหลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่
ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้เรียนและมีกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากเครื่องมืออุปก
รณ์ต่าง ๆ

เอกสารประกอบการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.ใบแสดงผลการเรียน
3.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
4.ใบสมัคร
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:32 หน้าที่ 3/9

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะสังคมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420403103
คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาสังคมวิทยาแ
ละมานุษยวิทยา

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
วิทย์ฯ
การรับนักเรีย
นโควตาภาคเ
หนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

ค่าธรรมเ
นียม
20 15,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
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ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะสังคมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420403203
คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาสังคมวิทยาแ
ละมานุษยวิทยา

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
ศิลป์ฯ
การรับนักเรีย
นโควตาภาคเ
หนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

ค่าธรรมเ
นียม
20 15,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
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ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะสังคมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส 00420403210 โครงการการ ศิลป์ฯ
คณะสังคมศาสตร์ รับนักเรียนชา
สาขาวิชาสังคมวิทยาแ วไทยภูเขา
ละมานุษยวิทยา

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.ชาวไทยภูเขา
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยภูเขา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ผู้ที่ประสงค์จะสมัครโครงการชาวไทยภูเขา โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม
ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

1

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
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ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะสังคมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420403403
คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาสังคมวิทยาแ
ละมานุษยวิทยา

โครงการ

กลุ่ม

โครงการเปิดโ ศิลป์ฯ
อกาสให้กับนั
กเรียนผู้มีควา
มสามารถด้า
นกีฬา

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ

1

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5
เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย,อังกฤษ และสังคม
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6
เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย,อังกฤษ และสังคม
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
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ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะสังคมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420407109
คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาอาเซียนศึกษ
า

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
วิทย์ฯ
การรับนักเรีย
นโควตาภาคเ
หนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

7

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:32 หน้าที่ 8/9

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะสังคมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420407209
คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาอาเซียนศึกษ
า

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
ศิลป์ฯ
การรับนักเรีย
นโควตาภาคเ
หนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

ค่าธรรมเ
นียม
23 15,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:32 หน้าที่ 9/9

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส 00420501100
รอบที่ 2
วิทย์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์
การรับนักเรียนโค
สาขาวิชาเคมี
วตาภาคเหนือ
เคมีอุตสาหกรรม
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโล
ยี

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

ค่าธรรมเ
นียม
117 16,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:23 หน้าที่ 1/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420501200
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
เคมีอุตสาหกรรม
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโล
ยี

โครงการ

กลุ่ม

โครงการเปิดโอกา วิทย์ฯ
สให้กับนักเรียนผู้มี
ความสามารถด้าน
กีฬา

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ

1

ค่าธรรมเ
นียม
16,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:23 หน้าที่ 2/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส 00420501300
โครงการการรับนั วิทย์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์
กเรียนจากโครงกา
สาขาวิชาเคมี
รเด็กดีมีที่เรียน
เคมีอุตสาหกรรม
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโล
ยี

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.75
3.โครงการเด็กดีมีที่เรียน
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

1

ค่าธรรมเ
นียม
16,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมมาโดยตลอด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
6. ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานและ/หรือประกาศเกียรติคุณ ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม
จนเป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน โดยมีหนังสือรับรองจากผุ้บริหารสถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่
เป็นผู้รับรอง ซึ่งหนังสือรับรองต้องบรรจุซองปิดผนึกพร้อมเซ็นสลักหลังซอง
7. ให้โรงเรียนออกหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครเพียงโรงเรียนละ 1 คน เท่านั้น
หากไม่มีหนังสือส่ง รายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน จะไม่ได้รับการพิจารณาใบสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:23 หน้าที่ 3/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420502100
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
จุลชีววิทยา สัตววิทยา

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รอบที่ 2
วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
การรับนักเรียนโค
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
วตาภาคเหนือ
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

ค่าธรรมเ
นียม
89 16,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:23 หน้าที่ 4/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420502200
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
จุลชีววิทยา สัตววิทยา

โครงการ

กลุ่ม

โครงการเปิดโอกา วิทย์ฯ
สให้กับนักเรียนผู้มี
ความสามารถด้าน
กีฬา

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ

1

ค่าธรรมเ
นียม
16,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:23 หน้าที่ 5/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420502300
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
จุลชีววิทยา สัตววิทยา

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับนั วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
กเรียนจากโครงกา
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
รเด็กดีมีที่เรียน
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.75
3.โครงการเด็กดีมีที่เรียน
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

1

ค่าธรรมเ
นียม
16,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมมาโดยตลอด
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
6. ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานและ/หรือประกาศเกียรติคุณ ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม
จนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน โดยมีหนังสือรับรองจากผุ้บริหารสถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่
เป็นผู้รับรอง ซึ่งหนังสือรับรองต้องบรรจุซองปิดผนึกพร้อมเซ็นสลักหลังซอง
7. ให้โรงเรียนออกหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครเพียงโรงเรียนละ 1 คน เท่านั้น
หากไม่มีหนังสือส่ง รายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน จะไม่ได้รับการพิจารณาใบสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:23 หน้าที่ 6/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420503100
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
วัสดุศาสตร์

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รอบที่ 2
วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
การรับนักเรียนโค
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
วตาภาคเหนือ
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

ค่าธรรมเ
นียม
70 16,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:23 หน้าที่ 7/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420503200
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
วัสดุศาสตร์

โครงการ

กลุ่ม

โครงการเปิดโอกา วิทย์ฯ
สให้กับนักเรียนผู้มี
ความสามารถด้าน
กีฬา

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ

1

ค่าธรรมเ
นียม
16,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:23 หน้าที่ 8/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420503300
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
วัสดุศาสตร์

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับนั วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
กเรียนจากโครงกา
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
รเด็กดีมีที่เรียน
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.75
3.โครงการเด็กดีมีที่เรียน
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

1

ค่าธรรมเ
นียม
16,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมมาโดยตลอด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
6. ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานและ/หรือประกาศเกียรติคุณ ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม
จนเป็นที่ประจักษ์
และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน โดยมีหนังสือรับรองจากผุ้บริหารสถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่ เป็นผู้รับรอง
ซึ่งหนังสือรับรองต้องบรรจุซองปิดผนึกพร้อมเซ็นสลักหลังซอง
7. ให้โรงเรียนออกหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครเพียงโรงเรียนละ 1 คน เท่านั้น
หากไม่มีหนังสือส่ง
รายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน จะไม่ได้รับการพิจารณาใบสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:23 หน้าที่ 9/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420504104
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาธรณีวิทยา

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รอบที่ 2
วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
การรับนักเรียนโค
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
วตาภาคเหนือ
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

ค่าธรรมเ
นียม
24 16,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:23 หน้าที่ 10/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420504204
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาธรณีวิทยา

โครงการ

กลุ่ม

โครงการเปิดโอกา วิทย์ฯ
สให้กับนักเรียนผู้มี
ความสามารถด้าน
กีฬา

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ

1

ค่าธรรมเ
นียม
16,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:23 หน้าที่ 11/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420504304
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาธรณีวิทยา

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับนั วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
กเรียนจากโครงกา
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
รเด็กดีมีที่เรียน
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.75
3.โครงการเด็กดีมีที่เรียน
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

1

ค่าธรรมเ
นียม
16,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมมาโดยตลอด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
6. ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานและ/หรือประกาศเกียรติคุณ ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม
จนเป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน โดยมีหนังสือรับรองจากผุ้บริหารสถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่
เป็นผู้รับรอง ซึ่งหนังสือรับรองต้องบรรจุซองปิดผนึกพร้อมเซ็นสลักหลังซอง
7. ให้โรงเรียนออกหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครเพียงโรงเรียนละ 1 คน เท่านั้น
หากไม่มีหนังสือส่ง รายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน จะไม่ได้รับการพิจารณาใบสมัคร
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ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420505113
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาอัญมณีวิทยา

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รอบที่ 2
วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
การรับนักเรียนโค
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
วตาภาคเหนือ
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

ค่าธรรมเ
นียม
23 16,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:23 หน้าที่ 13/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420505213
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาอัญมณีวิทยา

โครงการ

กลุ่ม

โครงการเปิดโอกา วิทย์ฯ
สให้กับนักเรียนผู้มี
ความสามารถด้าน
กีฬา

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ

1

ค่าธรรมเ
นียม
16,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:23 หน้าที่ 14/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420505313
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาอัญมณีวิทยา

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับนั วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
กเรียนจากโครงกา
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
รเด็กดีมีที่เรียน
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.75
3.โครงการเด็กดีมีที่เรียน
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

1

ค่าธรรมเ
นียม
16,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมมาโดยตลอด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
6. ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานและ/หรือประกาศเกียรติคุณ ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม
จนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน โดยมีหนังสือรับรองจากผุ้บริหารสถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่
เป็นผู้รับรอง ซึ่งหนังสือรับรองต้องบรรจุซองปิดผนึกพร้อมเซ็นสลักหลังซอง
7. ให้โรงเรียนออกหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครเพียงโรงเรียนละ 1 คน เท่านั้น
หากไม่มีหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน จะไม่ได้รับการพิจารณาใบสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:23 หน้าที่ 15/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420506100
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สถิติ

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รอบที่ 2
วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
การรับนักเรียนโค
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
วตาภาคเหนือ
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

ค่าธรรมเ
นียม
80 16,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:23 หน้าที่ 16/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420506200
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สถิติ

โครงการ

กลุ่ม

โครงการเปิดโอกา วิทย์ฯ
สให้กับนักเรียนผู้มี
ความสามารถด้าน
กีฬา

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ

1

ค่าธรรมเ
นียม
16,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:23 หน้าที่ 17/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420506300
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สถิติ

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับนั วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
กเรียนจากโครงกา
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
รเด็กดีมีที่เรียน
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.75
3.โครงการเด็กดีมีที่เรียน
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

1

ค่าธรรมเ
นียม
16,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมมาโดยตลอด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
6. ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานและ/หรือประกาศเกียรติคุณ ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม
จนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน โดยมีหนังสือรับรองจากผุ้บริหารสถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่
เป็นผู้รับรอง ซึ่งหนังสือรับรองต้องบรรจุซองปิดผนึกพร้อมเซ็นสลักหลังซอง
7. ให้โรงเรียนออกหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครเพียงโรงเรียนละ 1 คน เท่านั้น
หากไม่มีหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน จะไม่ได้รับการพิจารณาใบสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:23 หน้าที่ 18/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส 00420507103
รอบที่ 2
วิทย์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์
การรับนักเรียนโค
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิ วตาภาคเหนือ
วเตอร์

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

ค่าธรรมเ
นียม
54 16,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:23 หน้าที่ 19/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420507203
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิ
วเตอร์

โครงการ

กลุ่ม

โครงการเปิดโอกา วิทย์ฯ
สให้กับนักเรียนผู้มี
ความสามารถด้าน
กีฬา

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ

1

ค่าธรรมเ
นียม
16,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:23 หน้าที่ 20/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส 00420507303
โครงการการรับนั วิทย์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์
กเรียนจากโครงกา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิ รเด็กดีมีที่เรียน
วเตอร์

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.75
3.โครงการเด็กดีมีที่เรียน
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

1

ค่าธรรมเ
นียม
16,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมมาโดยตลอด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
6. ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานและ/หรือประกาศเกียรติคุณ ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม
จนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน โดยมีหนังสือรับรองจากผุ้บริหารสถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่
เป็นผู้รับรอง ซึ่งหนังสือรับรองต้องบรรจุซองปิดผนึกพร้อมเซ็นสลักหลังซอง
7. ให้โรงเรียนออกหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครเพียงโรงเรียนละ 1 คน เท่านั้น
หากไม่มีหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน จะไม่ได้รับการพิจารณาใบสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:23 หน้าที่ 21/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420599800
คณะวิทยาศาสตร์

โครงการ
โครงการพสวท.

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00
3. มีผลการเรียนฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.25

8

ค่าธรรมเ
นียม
16000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ
4. เป็นผู้ได้รัทุน พสวท. เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งดำเนินการตามความร่วมมือระหว่าง
สสวท. กับ มหาวิทยาลัย
หมายเหตุ
ผู้ได้รับทุน จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาตามรายละเอียดและเงื่อนไขของผู้ได้รับทุนในโครงการ พสวท. โดยรวมถึง
ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหนังสืออ่านประกอบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ตลอดจนการสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง การไปทำวิจัย และการเสนอผลงานทางวิชาการ

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:23 หน้าที่ 22/22

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

คุณสมบัติ

รับ

ค่าธรรมเนีย
ม

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:35 หน้าที่ 1/23

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ กลุ่ม

รหัส 00420601101 รอบที่ 2
วิทย์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ การรับนักเรี
สาขาวิชาวิศวกรรมโย ยนโควตาภา
ธา
คเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา
73)

ค่าธรรมเนีย
ม
80
16,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
เกณฑ์ขั้นต่ำ
2561 เท่านั้น
1.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73) 2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)
2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:35 หน้าที่ 2/23

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ กลุ่ม

รหัส 00420601201 โครงการเปิ วิทย์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดโอกาสให้กั
สาขาวิชาวิศวกรรมโย บนักเรียนผู้
ธา
มีความสาม
ารถด้านกีฬ
า

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา
73)

คุณสมบัติ

ค่าธรรมเนีย
ม
2
16,000

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ
เพราะความผิดทางความประพฤติ

เกณฑ์ขั้นต่ำ
2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
1.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:35 หน้าที่ 3/23

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ กลุ่ม

รหัส 00420602102 รอบที่ 2
วิทย์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ การรับนักเรี
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟ ยนโควตาภา
ฟ้า
คเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา
73)

ค่าธรรมเนีย
ม
60
16,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
เกณฑ์ขั้นต่ำ
2561 เท่านั้น
1.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73) 2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)
2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:35 หน้าที่ 4/23

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ กลุ่ม

รหัส 00420602202 โครงการเปิ วิทย์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดโอกาสให้กั
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟ บนักเรียนผู้
ฟ้า
มีความสาม
ารถด้านกีฬ
า

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา
73)

คุณสมบัติ

ค่าธรรมเนีย
ม
2
16,000

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ
เพราะความผิดทางความประพฤติ

เกณฑ์ขั้นต่ำ
2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
1.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:35 หน้าที่ 5/23

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ กลุ่ม

รหัส 00420603103 รอบที่ 2
วิทย์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ การรับนักเรี
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ง ยนโควตาภา
แวดล้อม
คเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา
73)

ค่าธรรมเนีย
ม
35
16,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
เกณฑ์ขั้นต่ำ
2561 เท่านั้น
1.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73) 2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)
2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:35 หน้าที่ 6/23

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ กลุ่ม

รหัส 00420603203 โครงการเปิ วิทย์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดโอกาสให้กั
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ง บนักเรียนผู้
แวดล้อม
มีความสาม
ารถด้านกีฬ
า

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา
73)

คุณสมบัติ

ค่าธรรมเนีย
ม
2
16,000

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ
เพราะความผิดทางความประพฤติ

เกณฑ์ขั้นต่ำ
2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
1.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:35 หน้าที่ 7/23

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ กลุ่ม

รหัส 00420604104 รอบที่ 2
วิทย์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ การรับนักเรี
สาขาวิชาวิศวกรรมอุ ยนโควตาภา
ตสาหการ
คเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา
73)

ค่าธรรมเนีย
ม
80
16,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
เกณฑ์ขั้นต่ำ
2561 เท่านั้น
1.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73) 2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)
2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:35 หน้าที่ 8/23

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ กลุ่ม

รหัส 00420604204 โครงการเปิ วิทย์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดโอกาสให้กั
สาขาวิชาวิศวกรรมอุ บนักเรียนผู้
ตสาหการ
มีความสาม
ารถด้านกีฬ
า

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา
73)

คุณสมบัติ

ค่าธรรมเนีย
ม
3
16,000

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ
เพราะความผิดทางความประพฤติ

เกณฑ์ขั้นต่ำ
2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
1.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:35 หน้าที่ 9/23

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ กลุ่ม

รหัส 00420605105 รอบที่ 2
วิทย์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ การรับนักเรี
สาขาวิชาวิศวกรรมเค ยนโควตาภา
รื่องกล
คเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา
73)

ค่าธรรมเนีย
ม
130 16,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
เกณฑ์ขั้นต่ำ
2561 เท่านั้น
1.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73) 2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)
2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:35 หน้าที่ 10/23

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ กลุ่ม

รหัส 00420605205 โครงการเปิ วิทย์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดโอกาสให้กั
สาขาวิชาวิศวกรรมเค บนักเรียนผู้
รื่องกล
มีความสาม
ารถด้านกีฬ
า

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา
73)

คุณสมบัติ

ค่าธรรมเนีย
ม
2
16,000

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ
เพราะความผิดทางความประพฤติ

เกณฑ์ขั้นต่ำ
2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
1.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:35 หน้าที่ 11/23

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ กลุ่ม

รหัส 00420606106 รอบที่ 2
วิทย์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ การรับนักเรี
สาขาวิชาวิศวกรรมเห ยนโควตาภา
มืองแร่
คเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา
73)

ค่าธรรมเนีย
ม
20
16,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
เกณฑ์ขั้นต่ำ
2561 เท่านั้น
1.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73) 2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)
2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:35 หน้าที่ 12/23

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ กลุ่ม

รหัส 00420608108 รอบที่ 2
วิทย์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ การรับนักเรี
สาขาวิชาวิศวกรรมค ยนโควตาภา
อมพิวเตอร์
คเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา
73)

ค่าธรรมเนีย
ม
30
16,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
เกณฑ์ขั้นต่ำ
2561 เท่านั้น
1.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73) 2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)
2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:35 หน้าที่ 13/23

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ กลุ่ม

รหัส 00420608208 โครงการเปิ วิทย์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดโอกาสให้กั
สาขาวิชาวิศวกรรมค บนักเรียนผู้
อมพิวเตอร์
มีความสาม
ารถด้านกีฬ
า

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา
73)

คุณสมบัติ

ค่าธรรมเนีย
ม
2
16,000

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ
เพราะความผิดทางความประพฤติ

เกณฑ์ขั้นต่ำ
2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
1.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:35 หน้าที่ 14/23

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

คุณสมบัติ

ค่าธรรมเนีย
ม
2
16,000

รับ

รหัส 00420608308 โครงการกา วิทย์ฯ 1.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73) คุณสมบัติทั่วไป
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รรับนักเรียน
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
สาขาวิชาวิศวกรรมค พิการ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50
อมพิวเตอร์
เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73) คุณสมบัติเฉพาะ
(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.
เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ
4. เป็นผู้บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ มีแขน 1
ข้างที่สามารถใช้งานในการเขียนหรือพิมพ์ได้ (รับ 1 คน) หรือ เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน
(หูตึงใช้เครื่องช่วยฟัง) (รับ 1 คน)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
6.บัตรประจำตัวผู้พิการ

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:35 หน้าที่ 15/23

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ กลุ่ม

รหัส 00420671110 รอบที่ 2
วิทย์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ การรับนักเรี
สาขาวิชาวิศวกรรมระ ยนโควตาภา
บบสารสนเทศและเค คเหนือ
รือข่าย
หลักสูตรนานาชาติ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา
73)

ค่าธรรมเนีย
ม
10
50,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
เกณฑ์ขั้นต่ำ
2561 เท่านั้น
1.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73) 2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
(ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน)
2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:35 หน้าที่ 16/23

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ กลุ่ม

รหัส 00420671210 โครงการเปิ วิทย์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดโอกาสให้กั
สาขาวิชาวิศวกรรมระ บนักเรียนผู้
บบสารสนเทศและเค มีความสาม
รือข่าย
ารถด้านกีฬ
หลักสูตรนานาชาติ า

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา
73)

คุณสมบัติ

ค่าธรรมเนีย
ม
2
50,000

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ
เพราะความผิดทางความประพฤติ

เกณฑ์ขั้นต่ำ
2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
1.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
(ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน)
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:35 หน้าที่ 17/23

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ กลุ่ม

รหัส 00420671310 รอบที่ 2
วิทย์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ การรับผ่าน
สาขาวิชาวิศวกรรมระ ช่องทางนาน
บบสารสนเทศและเค าชาติ
รือข่าย
หลักสูตรนานาชาติ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

คุณสมบัติ

ค่าธรรมเนีย
ม
3
50,000

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.หลักสูตรนานาชาติ
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใ
หม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:35 หน้าที่ 18/23

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ กลุ่ม

รหัส 00420680105 รอบที่ 2
วิทย์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ การรับนักเรี
สาขาวิชาวิศวกรรมเค ยนโควตาภา
รื่องกล
คเหนือ
หลักสูตรนานาชาติ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา
73)

ค่าธรรมเนีย
ม
20 50,000+ค่า
ขึ้นทะเบียนน
ศ.แรกเข้า
20,200 บาท

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
เกณฑ์ขั้นต่ำ
2561 เท่านั้น
1.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73) 2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
(ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน)
2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:35 หน้าที่ 19/23

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ กลุ่ม

รหัส 00420680205 รอบที่ 2
วิทย์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ การรับผ่าน
สาขาวิชาวิศวกรรมเค ช่องทางนาน
รื่องกล
าชาติ
หลักสูตรนานาชาติ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

คุณสมบัติ

ค่าธรรมเนีย
ม
10
-

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.หลักสูตรนานาชาติ
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใ
หม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:35 หน้าที่ 20/23

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ กลุ่ม

รหัส 00420690105 รอบที่ 2
วิทย์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ การรับนักเรี
สาขาวิชาวิศวกรรมเค ยนโควตาภา
รื่องกล ภาคพิเศษ คเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา
73)

ค่าธรรมเนีย
ม
10 35,000+ค่า
ขึ้นทะเบียนน
ศ.แรกเข้า
20,000 บาท

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
เกณฑ์ขั้นต่ำ
2561 เท่านั้น
1.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73) 2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
(ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน)
2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:35 หน้าที่ 21/23

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ กลุ่ม

รหัส 00420691104 รอบที่ 2
วิทย์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ การรับนักเรี
สาขาวิชาวิศวกรรมอุ ยนโควตาภา
ตสาหการ ภาคพิเศษ คเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา
73)

ค่าธรรมเนีย
ม
5 35,000+ค่า
ขึ้นทะเบียนน
ศ.แรกเข้า
20,000 บาท

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
เกณฑ์ขั้นต่ำ
2561 เท่านั้น
1.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73) 2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
(ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน)
2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:35 หน้าที่ 22/23

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ กลุ่ม

รหัส 00420693102 รอบที่ 2
วิทย์ฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ การรับนักเรี
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟ ยนโควตาภา
ฟ้า ภาคพิเศษ
คเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)
8.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา
73)

ค่าธรรมเนีย
ม
10 35,000+ค่า
ขึ้นทะเบียนน
ศ.แรกเข้า
20,000 บาท

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
เกณฑ์ขั้นต่ำ
2561 เท่านั้น
1.PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 73) 2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
(ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน)
2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา
2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:49:35 หน้าที่ 23/23

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะแพทยศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รหัส 00420701101 รอบที่ 2
วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
คณะแพทยศาสตร์ การรับนักเรียนโควตา
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
ภาคเหนือ
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

ค่าธรรมเ
นียม
50 20,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09) (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19) (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน)
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49) (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
คุณสมบัติเฉพาะ
6.เคมี(รหัสวิชา 59) (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
1.เป็นนักเรียนชั้น ม.4-6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69) (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
2.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
8.คะแนนรวม 7 วิชาสามัญสายวิทย์ฯ ไม่น้อยกว่า 350 คะแนน 3.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
4.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:05 หน้าที่ 1/3

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะแพทยศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา

โครงการ

รหัส 00420701201 โครงการCPIRD
คณะแพทยศาสตร์ (Community track)

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09) (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19) (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49) (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
6.เคมี(รหัสวิชา 59) (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69) (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)

ค่าธรรมเ
นียม
74 20,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3. ผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัคร (จังหวัดภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน เชียงราย พะเยา
และแม่ฮ่องสอน) ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)
*หมายเหตุ.- กรณีที่ผู้สมัคร หรือผู้ปกครองมีการย้ายทะเบียนบ้านภายในจังหวัดเดียวกัน หรือภายใน 8 จังหวัดภาคเหนือที่มีระยะเวลาการย้ายไม่ถึง 5 ปี
ให้ผู้สมัครแสดงสำเนาทะเบียนบ้านหลังเดิมหรือหลักฐานการ ย้ายเข้า-ออก ของทะเบียนบ้านหลังเดิมมาด้วย
4. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตร และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัคร
หรือโรงเรียนกลุ่มจังหวัดไม่เกินในเขตพื้นที่ดังกล่าว
5. มีเกรดเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แต่ละชั้นปีไม่ต่ำกว่า 3.25 (ให้แสดงหลักฐานเกรดเฉลี่ยชั้นม.4 และชั้น ม.5 แยกกัน และให้โรงเรียนรับรองเอกสาร)
6. ผู้สมัครต้องมีคะแนนรวม 7 วิชาสามัญสายวิทย์ฯ ไม่น้อยกว่า 350 คะแนน จาก 700 คะแนน และแต่ละวิชาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 35% ยกเว้นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 50%
7. จำนวนและพื้นที่การรับนักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD : Community track) โดยประมาณ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนการรับได้)
จังหวัด จำนวนรับ
การฝึกปฏิบัติงานในชั้นคลินิก (ปี 4-6)
เชียงใหม่ 18
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง /ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงราย
ลำปาง
12
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง
แม่ฮ่องสอน 4
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง
ลำพูน
4
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง
แพร่
4
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง
เชียงราย 16
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงราย
น่าน
12
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงราย
พะเยา
4
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงราย
รวม 74

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
6. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (ที่ใช้สิทธิ์)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:05 หน้าที่ 2/3

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะแพทยศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา

โครงการ

รหัส 00420701301 โครงการCPIRD
คณะแพทยศาสตร์ (Inclusive track)

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09) (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19) (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49) (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
6.เคมี(รหัสวิชา 59) (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69) (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)

ค่าธรรมเ
นียม
22 20,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3. ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมืองในจังหวัดนั้นๆ (จังหวัดภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน
เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน) โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)
(ยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน และน่าน ให้สิทธิ์นักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมืองและในเขตอำเภอเมืองได้ หากไม่สามารถรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมืองได้ครบตามโควตาที่กำหนด
จะรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอเมือง)
*หมายเหตุ.- กรณีที่ผู้สมัคร หรือผู้ปกครองมีการย้ายทะเบียนบ้านภายในจังหวัดเดียวกัน หรือภายใน 8 จังหวัดภาคเหนือที่มีระยะเวลาการย้ายไม่ถึง 5 ปี
ให้ผู้สมัครแสดงสำเนาทะเบียนบ้านหลังเดิมหรือหลักฐานการย้ายเข้า-ออก ของทะเบียนบ้านหลังเดิมมาด้วย
4. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตร และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับภูมิลำเนาของผู้สมัคร
ทั้งนี้จะพิจารณารับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนนอกเขตอำเภอเมืองก่อน หากไม่สามารถรับได้ครบตามโควตาที่กำหนด จะรับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง
5. มีเกรดเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แต่ละชั้นปีไม่ต่ำกว่า 3.25 (ให้แสดงหลักฐานเกรดเฉลี่ยชั้น ม.4
และชั้นม.5 แยกกัน และให้โรงเรียนรับรองเอกสาร)
6. ผู้สมัครต้องมีคะแนนรวม 7 วิชาสามัญสายวิทย์ฯ ไม่น้อยกว่า 315 คะแนน จาก 700 คะแนน และแต่ละวิชาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 35% ยกเว้นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 40%
7. จำนวนและพื้นที่การรับนักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (CPIRD : Inclusive track) โดยประมาณ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนการรับได้)
จังหวัด
จำนวนรับ
การฝึกปฏิบัติงานในชั้นคลินิก (ปี 4-6)
เชียงใหม่
6
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง /ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงราย
ลำปาง
2
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง
แม่ฮ่องสอน 1
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง
ลำพูน
1
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง
แพร่
2
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง
เชียงราย
6
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงราย
น่าน
2
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงราย
พะเยา
2
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงราย
รวม 22 คน

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
6. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง(ที่ใช้สิทธิ์)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:05 หน้าที่ 3/3

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเกษตรศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส 00420801101
รอบที่ 2
วิทย์ฯ
คณะเกษตรศาสตร์
การรับนักเรียนโ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษ ควตาภาคเหนือ
ตร

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

ค่าธรรมเ
นียม
60 16,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:09 หน้าที่ 1/9

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเกษตรศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส 00420801201
โครงการการรับ วิทย์ฯ
คณะเกษตรศาสตร์
นักเรียนจากโครง
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษ การอุดมศึกษาเพื่
ตร
อทายาทเกษตรก
ร

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
15
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5
เทอม) แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
(6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6
เทอม) แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.50

ค่าธรรมเ
นียม
16,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3. มีบิดา/มารดาที่มีชีวิตอยู่มีอาชีพเป็นเกษตรกร

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5. หนังสือรับรองอาชีพบิดา/มารดา

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:09 หน้าที่ 2/9

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเกษตรศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส 00420801301
โครงการการรับ วิทย์ฯ
คณะเกษตรศาสตร์
นักเรียนจากโครง
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษ การทายาทนักศึ
ตร
กษาเก่าคณะเกษ
ตรศาสตร์

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5
เทอม) แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
(6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6
เทอม) แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.50

5

ค่าธรรมเ
นียม
16,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3. ต้องเป็นทายาทโดยกำเนิดของนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5. หนังสือรับรองหรือหลักฐานอย่างชัดเจนการเป็นทายาทนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:09 หน้าที่ 3/9

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเกษตรศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส 00420801401
โครงการการรับ วิทย์ฯ
คณะเกษตรศาสตร์
นักเรียนพิการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษ
ตร

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5
เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
(6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

1

ค่าธรรมเ
นียม
16,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีข้อบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพแต่สามารถเรียนได้และปฏิบัติการในห้องปฏิบัติ
การได้
3. เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึงใช้เครื่องช่วยฟัง)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:09 หน้าที่ 4/9

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเกษตรศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420802102
คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน
สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา
โรคพืช ฯลฯ

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รอบที่ 2
วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
การรับนักเรียนโ
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
ควตาภาคเหนือ
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

ค่าธรรมเ
นียม
210 16,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:09 หน้าที่ 5/9

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเกษตรศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420802202
คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน
สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา
โรคพืช ฯลฯ

โครงการ

กลุ่ม

โครงการเปิดโอก วิทย์ฯ
าสให้กับนักเรียน
ผู้มีความสามารถ
ด้านกีฬา

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ
เพราะความผิดทางความประพฤติ

5

ค่าธรรมเ
นียม
16,000

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5
เทอม) แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
(6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6
เทอม) แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:09 หน้าที่ 6/9

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเกษตรศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420802302
คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน
สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา
โรคพืช ฯลฯ

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับ วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
นักเรียนพิการ
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5
เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
(6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

1

ค่าธรรมเ
นียม
16,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีข้อบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพแต่สามารถเรียนได้และปฏิบัติการในห้องปฏิบัติ
การได้
3. เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึงใช้เครื่องช่วยฟัง)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:09 หน้าที่ 7/9

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเกษตรศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420802402
คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน
สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา
โรคพืช ฯลฯ

โครงการ

กลุ่ม

โครงการการรับ วิทย์ฯ
นักเรียนจากโครง
การอุดมศึกษาเพื่
อทายาทเกษตรก
ร

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

ค่าธรรมเ
นียม
60 16,000

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5
เทอม) แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
(6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6
เทอม) แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
4. มีบิดา/มารดาที่มีชีวิตอยู่มีอาชีพเป็นเกษตรกร

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5. หนังสือรับรองอาชีพบิดา/มารดา
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ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเกษตรศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00420802502
คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน
สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา
โรคพืช ฯลฯ

โครงการ

กลุ่ม

โครงการการรับ วิทย์ฯ
นักเรียนจากโครง
การทายาทนักศึ
กษาเก่าคณะเกษ
ตรศาสตร์

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
10
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5
เทอม) แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
(6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6
เทอม) แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.50

ค่าธรรมเ
นียม
16,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3. ต้องเป็นทายาทโดยกำเนิดของนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5. หนังสือรับรองหรือหลักฐานอย่างชัดเจนการเป็นทายาทนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

คุณสมบัติ

รับ

ค่าธรรมเ
นียม

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:13 หน้าที่ 1/2

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รหัส 00420901101 รอบที่ 2
วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
คณะทันตแพทยศาสตร์ การรับนักเรียนโควตาภาคเ
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
หนือ
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

ค่าธรรมเ
นียม
42 20,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09) (ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19) (ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน) 3. ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ที่กำลังศึกษาในสถาบันอื่น ๆ ของรัฐ เว้นแต่ได้ลาออกก่อนที่จะไปสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน) 4. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง โดยไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49) (ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)
6.เคมี(รหัสวิชา 59) (ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69) (ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2. ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ และปราศจากโรค หรือความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ดังนี้
2.1 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม เช่น ตาบอด เป็นใบ้ หรือหูหนวกทั้งสองข้าง มีความพิการของนิ้วมือ มือแขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและทำงาน หรือภาวะพิการอื่นใด ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic Disorders) กลุ่มอาการออทิสซึม (Autistic Spectrum) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders)
โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2.3 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือ ส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2.4 เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม เช่น
- โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
- โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบวิชาชีพ โรคภาวะความดันโลหิต ผิดปกติในระดับรุนแรงและมี ภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
- ภาวะไตวายเรื้อรัง
- โรคติดสารเสพติดให้โทษ
- โรค หรือภาวะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ หรือกรรมการตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2.5 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
- ไม่มีภาวะตาบอดสีระดับรุนแรง หรือภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง โดยมีผลตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 9 ธันวาคม 2559)
- ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
หมายเหตุ
1. ในกรณีที่ผู้เข้าศึกษาให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลัง จะต้องถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา
2. การพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้เข้าศึกษาด้วยเหตุผลคุณสมบัติด้านสุขภาพ ต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการบริหารประจำคณะทันตแพทยศาสตร์
ผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด
3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องได้รับการตรวจร่างกาย โดยหน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้
(1) ตรวจร่างกาย
(2) การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
(3) การตรวจตาบอดสี การวัดระดับการมองเห็น การมองเห็นภาพสามมิติ
(4) การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี
(5) การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:13 หน้าที่ 2/2

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเภสัชศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รหัส 00421001101 รอบที่ 2
วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
คณะเภสัชศาสตร์ การรับนักเรียนโควตาภาคเห
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
นือ
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

ค่าธรรมเ
นียม
120 20,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17
จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09) (ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19) (ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน) คุณสมบัติเฉพาะ
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน) 1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49) (ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน)
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
6.เคมี(รหัสวิชา 59) (ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน)
3. เป็นผู้สามารถทำสัญญากับราชการในการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ได้ สาระสำคัญมีดังนี้
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69) (ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)
1. หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้วจะต้องเข้ารับราชการ หรือ ทํางานหรือ เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมตามคําสั่งของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาของสาขาวิชาที่ตนศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีติดต่อกัน
ในกรณีที่ทางราชการไม่มีตำแหน่งเพียงพอที่จะรองรับก็อาจสั่งไม่บรรจุเป็นข้าราชการได้
2. หากไม่ยินยอมเข้ารับราชการ หรือทำงาน หรือเข้ารับการฝึกอบรมภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามคำสั่งดังกล่าว จะต้องชดใช้ให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาท)
3. หากสำเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถเข้ารับราชการหรือทำงานได้เพราะขาดคุณสมบัติตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ต้องยินยอมชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นจำนวนเงินตามข้อ 4.2.2 ภายใน 15
วันนับแต่วันประพฤติผิดสัญญา
4. ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการ และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังนี้
1. ปราศจากปัญหาทางจิตเวชรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic Disorders) กลุ่มอาการออทิสซึม (Autistic Spectrum) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurosis Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ
(Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2. ปราศจากโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
3. ปราศจากโรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เช่น
1. โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
2. โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบวิชาชีพ โรคภาวะความดันเลือดรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
3. ภาวะไตวายเรื้อรัง
4. โรคติดสารเสพติดให้โทษ
5. โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ข้างต้น แต่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย เห็นว่าเป็น อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ทั้งนี้
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคหรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกรณีตรวจเพิ่มเติมได้
6. ใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
7. ปราศจากโรคติดต่อ หรือภาวะที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ผู้อื่น และผู้ป่วยอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
4. ไม่จำกัดสิทธิ์ผู้สอบผ่านการคัดเลือกที่มีตาพร่องสี และสถาบันจะกำหนดให้มีการตรวจตาพร่องสีตามวิธีการทดสอบที่สถาบันกำหนดเพิ่มเติม เพื่อให้คำปรึกษาในการเรียนและการประกอบวิชาชีพต่อไป
5. กรณีผู้เข้าศึกษาเป็นโรค หรือปรากฏอาการของโรค หรือความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติการและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมดังกล่าวข้างต้นในระหว่างการศึกษา ผู้เข้าศึกษาต้องลาพักการเรียนเพื่อรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ
หรือสามารถควบคุมอาการของโรคตามคำรับรองของแพทย์จึงจะสามารถกลับเข้าเรียนต่อได้
หมายเหตุ
1. ผู้เข้าศึกษาให้ข้อมูลเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้แต่ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลัง จะต้องถูกตัดสิทธิ์การศึกษา
2. การพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้เข้าศึกษาด้วยเหตุผลคุณสมบัติด้านสุขภาพ ให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารประจำคณะเภสัชศาสตร์ และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องตรวจสุขภาพ โดยหน่วยสร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยต้องนำผลการตรวจร่างกายมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้
1. การตรวจร่างกาย
2. การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
3. การตรวจตาบอดสี
4. การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)

เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 01:09:14 หน้าที่ 1/1

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคนิคการแพทย์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

คุณสมบัติ

รับ

ค่าธรรมเ
นียม

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:47 หน้าที่ 1/18

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคนิคการแพทย์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421101101
คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รอบที่ 2
วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
การรับนักเรียนโควตา
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
ภาคเหนือ
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

ค่าธรรมเ
นียม
70 20,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์เฉพาะ
1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
2. เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้
3.1 ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประทศไทย จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ
3.2 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
3.3 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
3.4 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
4.1 การตรวจร่างกาย
4.2 การตรวจตาบอดสี
เกณฑ์การตรวจตาบอดสี
4.2.1 จะต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง
4.2.2 หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES จักษุแพทย์จะส่งไปตรวจ FARNSWORTH D15 hue test เพิ่มเติม
โดยหากนักเรียนไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สาขาวิชาก็สามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาได้
4.3 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
4.4 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
4.5 การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:47 หน้าที่ 2/18

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคนิคการแพทย์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421101201
คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการรับนักศึกษา วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
ฯ เพื่อพัฒนาอมก๋อย
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นเยาวชนที่มีภูมิลำเนา (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) ในพื้นที่อำเภออมก๋อย
2. บิดา มารดา หรือผู้อุปการะของเยาวชนมีภูมิลำเนา (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) ในพื้นที่อำเภออมก๋อย
3. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่อำเภออมก๋อย ซึ่งประกอบด้วย 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม และโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม โดยสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 2
ปีก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

1

ค่าธรรมเ
นียม
20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์เฉพาะ
1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
2. เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้
3.1 ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประทศไทย จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ
3.2 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
3.3 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
3.4 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
4.1 การตรวจร่างกาย
4.2 การตรวจตาบอดสี
เกณฑ์การตรวจตาบอดสี
4.2.1 จะต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง
4.2.2 หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES จักษุแพทย์จะส่งไปตรวจ FARNSWORTH D15 hue test เพิ่มเติม
โดยหากนักเรียนไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สาขาวิชาก็สามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาได้
4.3 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
4.4 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
4.5 การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:47 หน้าที่ 3/18

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคนิคการแพทย์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421101301
คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการรับนักศึกษา วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
ฯ เพื่อพัฒนาแม่แจ่ม
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นเยาวชนที่มีภูมิลำเนา (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม
2. บิดา มารดา หรือผู้อุปการะของเยาวชนมีภูมิลำเนา (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม
3. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม โดยสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 2 ปีก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

1

ค่าธรรมเ
นียม
20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์เฉพาะ
1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
2. เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้
3.1 ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประทศไทย จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ
3.2 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
3.3 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
3.4 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
4.1 การตรวจร่างกาย
4.2 การตรวจตาบอดสี
เกณฑ์การตรวจตาบอดสี
4.2.1 จะต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง
4.2.2 หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES จักษุแพทย์จะส่งไปตรวจ FARNSWORTH D15 hue test เพิ่มเติม
โดยหากนักเรียนไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สาขาวิชาก็สามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาได้
4.3 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
4.4 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
4.5 การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:47 หน้าที่ 4/18

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคนิคการแพทย์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421101401
คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการความร่วมมื วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
อฯ ชายแดนใต้
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
จากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอด 6 ภาคการศึกษา และจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปีก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
2. เป็นเยาวชนที่มีภูมิลำเนา (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี
(ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. บิดา มารดา หรือผู้อุปการะของเยาวชนมีภูมิลำเนา (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา
ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย)
4. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ
5. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00

2

ค่าธรรมเ
นียม
20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์เฉพาะ
1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
2. เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้
3.1 ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประทศไทย จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ
3.2 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
3.3 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
3.4 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
4.1 การตรวจร่างกาย
4.2 การตรวจตาบอดสี
เกณฑ์การตรวจตาบอดสี
4.2.1 จะต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง
4.2.2 หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES จักษุแพทย์จะส่งไปตรวจ FARNSWORTH D15 hue test เพิ่มเติม
โดยหากนักเรียนไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สาขาวิชาก็สามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาได้
4.3 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
4.4 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
4.5 การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:47 หน้าที่ 5/18

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคนิคการแพทย์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421102102
คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชากิจกรรมบำบัด

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รอบที่ 2
วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
การรับนักเรียนโควตา
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
ภาคเหนือ
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

ค่าธรรมเ
นียม
40 20,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์เฉพาะ
1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
2. เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้
3.1 ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประทศไทย จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ
3.2 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
3.3 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
3.4 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
4.1 การตรวจร่างกาย
4.2 การตรวจตาบอดสี
เกณฑ์การตรวจตาบอดสี
4.2.1 จะต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง
4.2.2 หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES จักษุแพทย์จะส่งไปตรวจ FARNSWORTH D15 hue test เพิ่มเติม
โดยหากนักเรียนไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สาขาวิชาก็สามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาได้
4.3 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
4.4 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
4.5 การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:47 หน้าที่ 6/18

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคนิคการแพทย์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421102202
คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชากิจกรรมบำบัด

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการรับนักศึกษา วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
ฯ เพื่อพัฒนาอมก๋อย
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นเยาวชนที่มีภูมิลำเนา (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) ในพื้นที่อำเภออมก๋อย
2. บิดา มารดา หรือผู้อุปการะของเยาวชนมีภูมิลำเนา (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) ในพื้นที่อำเภออมก๋อย
3. เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่อำเภออมก๋อย ซึ่งประกอบด้วย 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม และโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม โดยสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 2
ปีก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

1

ค่าธรรมเ
นียม
20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์เฉพาะ
1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
2. เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้
3.1 ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประทศไทย จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ
3.2 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
3.3 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
3.4 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
4.1 การตรวจร่างกาย
4.2 การตรวจตาบอดสี
เกณฑ์การตรวจตาบอดสี
4.2.1 จะต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง
4.2.2 หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES จักษุแพทย์จะส่งไปตรวจ FARNSWORTH D15 hue test เพิ่มเติม
โดยหากนักเรียนไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สาขาวิชาก็สามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาได้
4.3 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
4.4 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
4.5 การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:47 หน้าที่ 7/18

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคนิคการแพทย์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421102302
คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชากิจกรรมบำบัด

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการรับนักศึกษา วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
ฯ เพื่อพัฒนาแม่แจ่ม
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นเยาวชนที่มีภูมิลำเนา (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม
2. บิดา มารดา หรือผู้อุปการะของเยาวชนมีภูมิลำเนา (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม
3. เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม โดยสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 2 ปีก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

1

ค่าธรรมเ
นียม
20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์เฉพาะ
1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
2. เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้
3.1 ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประทศไทย จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ
3.2 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
3.3 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
3.4 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
4.1 การตรวจร่างกาย
4.2 การตรวจตาบอดสี
เกณฑ์การตรวจตาบอดสี
4.2.1 จะต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง
4.2.2 หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES จักษุแพทย์จะส่งไปตรวจ FARNSWORTH D15 hue test เพิ่มเติม
โดยหากนักเรียนไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สาขาวิชาก็สามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาได้
4.3 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
4.4 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
4.5 การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:47 หน้าที่ 8/18

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคนิคการแพทย์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421102402
คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชากิจกรรมบำบัด

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการความร่วมมื วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
อฯ ชายแดนใต้
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
จากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอด 6 ภาคการศึกษา และจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปีก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
2. เป็นเยาวชนที่มีภูมิลำเนา (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี
(ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. บิดา มารดา หรือผู้อุปการะของเยาวชนมีภูมิลำเนา (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา
ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย)
4. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ
5. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00

2

ค่าธรรมเ
นียม
20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์เฉพาะ
1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
2. เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้
3.1 ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประทศไทย จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ
3.2 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
3.3 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
3.4 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
4.1 การตรวจร่างกาย
4.2 การตรวจตาบอดสี
เกณฑ์การตรวจตาบอดสี
4.2.1 จะต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง
4.2.2 หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES จักษุแพทย์จะส่งไปตรวจ FARNSWORTH D15 hue test เพิ่มเติม
โดยหากนักเรียนไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สาขาวิชาก็สามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาได้
4.3 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
4.4 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
4.5 การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:47 หน้าที่ 9/18

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคนิคการแพทย์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421103103
คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชารังสีเทคนิค

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รอบที่ 2
วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
การรับนักเรียนโควตา
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
ภาคเหนือ
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

ค่าธรรมเ
นียม
45 20,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์เฉพาะ
1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
2. เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้
3.1 ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประทศไทย จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ
3.2 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
3.3 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
3.4 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
4.1 การตรวจร่างกาย
4.2 การตรวจตาบอดสี
เกณฑ์การตรวจตาบอดสี
4.2.1 จะต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง
4.2.2 หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES จักษุแพทย์จะส่งไปตรวจ FARNSWORTH D15 hue test เพิ่มเติม
โดยหากนักเรียนไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สาขาวิชาก็สามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาได้
4.3 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
4.4 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
4.5 การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:47 หน้าที่ 10/18

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคนิคการแพทย์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421103203
คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชารังสีเทคนิค

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการรับนักศึกษา วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
ฯ เพื่อพัฒนาอมก๋อย
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นเยาวชนที่มีภูมิลำเนา (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) ในพื้นที่อำเภออมก๋อย
2. บิดา มารดา หรือผู้อุปการะของเยาวชนมีภูมิลำเนา (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) ในพื้นที่อำเภออมก๋อย
3. เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่อำเภออมก๋อย ซึ่งประกอบด้วย 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม และโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม โดยสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 2
ปีก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

1

ค่าธรรมเ
นียม
20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์ขั้นต่ำ
เกณฑ์เฉพาะ
1.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน) 1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
2. เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้
3.1 ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประทศไทย จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ
3.2 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
3.3 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
3.4 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
4.1 การตรวจร่างกาย
4.2 การตรวจตาบอดสี
เกณฑ์การตรวจตาบอดสี
4.2.1 จะต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง
4.2.2 หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES จักษุแพทย์จะส่งไปตรวจ FARNSWORTH D15 hue test เพิ่มเติม
โดยหากนักเรียนไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สาขาวิชาก็สามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาได้
4.3 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
4.4 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
4.5 การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:47 หน้าที่ 11/18

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคนิคการแพทย์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421103303
คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชารังสีเทคนิค

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการรับนักศึกษา วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
ฯ เพื่อพัฒนาแม่แจ่ม
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นเยาวชนที่มีภูมิลำเนา (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม
2. บิดา มารดา หรือผู้อุปการะของเยาวชนมีภูมิลำเนา (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม
3. เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม โดยสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 2 ปีก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

1

ค่าธรรมเ
นียม
20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์เฉพาะ
เกณฑ์ขั้นต่ำ
1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
1.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน) 2. เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้
3.1 ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประทศไทย จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ
3.2 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
3.3 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
3.4 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
4.1 การตรวจร่างกาย
4.2 การตรวจตาบอดสี
เกณฑ์การตรวจตาบอดสี
4.2.1 จะต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง
4.2.2 หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES จักษุแพทย์จะส่งไปตรวจ FARNSWORTH D15 hue test เพิ่มเติม
โดยหากนักเรียนไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สาขาวิชาก็สามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาได้
4.3 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
4.4 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
4.5 การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
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ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคนิคการแพทย์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421103403
คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชารังสีเทคนิค

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการความร่วมมื วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
อฯ ชายแดนใต้
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
จากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอด 6 ภาคการศึกษา และจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปีก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
2. เป็นเยาวชนที่มีภูมิลำเนา (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี
(ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. บิดา มารดา หรือผู้อุปการะของเยาวชนมีภูมิลำเนา (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา
ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย)
4. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ
5. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00

2

ค่าธรรมเ
นียม
20,000

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)
คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์เฉพาะ
1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
2. เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้
3.1 ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประทศไทย จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ
3.2 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
3.3 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
3.4 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
4.1 การตรวจร่างกาย
4.2 การตรวจตาบอดสี
เกณฑ์การตรวจตาบอดสี
4.2.1 จะต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง
4.2.2 หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES จักษุแพทย์จะส่งไปตรวจ FARNSWORTH D15 hue test เพิ่มเติม
โดยหากนักเรียนไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สาขาวิชาก็สามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาได้
4.3 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
4.4 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
4.5 การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:47 หน้าที่ 13/18

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคนิคการแพทย์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421104104
คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชากายภาพบำบัด

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รอบที่ 2
วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
การรับนักเรียนโควตา
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
ภาคเหนือ
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

ค่าธรรมเ
นียม
53 20,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์เฉพาะ
1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
2. เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้
3.1 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
3.2 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
3.3 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
4.1 การตรวจร่างกาย
4.2 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
4.3 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
4.4 การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:47 หน้าที่ 14/18

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคนิคการแพทย์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421104204
คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชากายภาพบำบัด

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการรับนักศึกษา วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
ฯ เพื่อพัฒนาอมก๋อย
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นเยาวชนที่มีภูมิลำเนา (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) ในพื้นที่อำเภออมก๋อย
2. บิดา มารดา หรือผู้อุปการะของเยาวชนมีภูมิลำเนา (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) ในพื้นที่อำเภออมก๋อย
3. เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่อำเภออมก๋อย ซึ่งประกอบด้วย 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม และโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม โดยสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 2
ปีก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

1

ค่าธรรมเ
นียม
20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์เฉพาะ
1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
2. เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้
3.1 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
3.2 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
3.3 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
4.1 การตรวจร่างกาย
4.2 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
4.3 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
4.4 การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:47 หน้าที่ 15/18

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคนิคการแพทย์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421104304
คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชากายภาพบำบัด

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการรับนักศึกษา วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
ฯ เพื่อพัฒนาแม่แจ่ม
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นเยาวชนที่มีภูมิลำเนา (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม
2. บิดา มารดา หรือผู้อุปการะของเยาวชนมีภูมิลำเนา (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม
3. เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม โดยสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 2 ปีก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

1

ค่าธรรมเ
นียม
20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์เฉพาะ
1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
2. เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้
3.1 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
3.2 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
3.3 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
4.1 การตรวจร่างกาย
4.2 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
4.3 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
4.4 การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:47 หน้าที่ 16/18

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคนิคการแพทย์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421104404
คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชากายภาพบำบัด

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการความร่วมมื วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
อฯ ชายแดนใต้
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
จากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอด 6 ภาคการศึกษา และจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปีก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
2. เป็นเยาวชนที่มีภูมิลำเนา (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี
(ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. บิดา มารดา หรือผู้อุปการะของเยาวชนมีภูมิลำเนา (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา
ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย)
4. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ
5. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
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ค่าธรรมเ
นียม
20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์เฉพาะ
1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
2. เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้
3.1 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
3.2 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
3.3 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
4.1 การตรวจร่างกาย
4.2 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
4.3 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
4.4 การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
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ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคนิคการแพทย์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421104504
คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชากายภาพบำบัด

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการเปิดโอกาสใ วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
ห้กับนักเรียนผู้มีควา
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
มสามารถด้านกีฬา
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ
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ค่าธรรมเ
นียม
20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์เฉพาะ
1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
2. เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือความพิการอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้
3.1 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
3.2 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
3.3 มีปัญหาในการพูดจา ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ และ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วนำผลมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
4.1 การตรวจร่างกาย
4.2 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
4.3 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
4.4 การทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:47 หน้าที่ 18/18

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะพยาบาลศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421201101
คณะพยาบาลศาสตร์

โครงการ
กลุ่ม
วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
รอบที่ 2
วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนื
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
อ
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ
128

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

ค่าธรรมเนียม
20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17
จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
3.1 เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
3.2 เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3.3 เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
4. คุณสมบัติด้านสุขภาพของผู้สมัครเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.1 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
4.1.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.1.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง(severe neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์
4.1.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.1.4 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.1.4.1 โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
4.1.4.2 โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4.1.4.3 โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
4.1.4.4 ภาวะไตวายเรื้อรัง
4.1.4.5 โรคติดสารเสพติดให้โทษทุกชนิด
4.1.5 ตาบอดสี ชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
4.1.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
4.1.6.1 สายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า6/24 ทั้งสองข้าง
4.1.6.2 สายตาข้างดี ต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
4.1.7 มีความผิดปกติในการได้ยิน โดยมีระดับการได้ยินของหูข้างที่ดีกว่าเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบลจากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน (sensory neural hearing loss ) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
4.1.8 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ทั้งนี้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้
หมายเหตุ
1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องตรวจสุขภาพ ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โดยต้องนำผลการตรวจร่างกายมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้
1.1 ตรวจร่างกาย
1.2 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
1.3 การตรวจตาบอดสี การวัดระดับการมองเห็น
1.4 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี
1.5 การตรวจภูมิต้านทานโรคสุกใส
1.6 การตรวจการได้ยิน Audiogram เฉพาะรายที่แพทย์สั่งตรวจเนื่องจากสงสัยว่าจะมีปัญหาการได้ยิน
2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI) ในวันสอบสัมภาษณ์ ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
3. หากไม่นำผลการตรวจร่างกายทั้งหมดมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์จะไม่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
4. ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษา
5. หากรายงานผลการตรวจร่างกาย ตามที่ระบุไว้มีข้อหนึ่งข้อใดที่ระบุว่าผิดปกติ หลังจากที่ผู้สมัครได้ผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้ว ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร
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ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะพยาบาลศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421201201
คณะพยาบาลศาสตร์

โครงการ
กลุ่ม
วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
โครงการการรับนักเรียนจากโค วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
รงการเด็กดีมีที่เรียน
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.75
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
4.โครงการเด็กดีมีที่เรียน
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

รับ
10

ค่าธรรมเนียม
20000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก
3.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
4.ต้องมีแฟ้มสะสมผลงานและ/หรือประกาศเกียรติคุณที่แสดงว่าเป็นผู้กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน โดยจะต้องจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่นอกเหนือจากที่โรงเรียนกำหนดให้
โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่เป็นผู้รับรอง และจากผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ซึ่งต้องมีหนังสือรับรองชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของผู้รับรองบรรจุซองปิดผนึกพร้อม เซ็นสลักหลังซอง ทั้งนี้
ให้โรงเรียนออกหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร เพียงโรงเรียนละ 1 คนเท่านั้น (หากไม่มีหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน จะไม่ได้รับการพิจารณาใบสมัคร)
5. คุณสมบัติด้านสุขภาพของผู้สมัครเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.1 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
5.1.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5.1.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง(severe neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์
5.1.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5.1.4 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5.1.4.1 โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
5.1.4.2 โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5.1.4.3 โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
5.1.4.4 ภาวะไตวายเรื้อรัง
5.1.4.5 โรคติดสารเสพติดให้โทษทุกชนิด
5.1.5 ตาบอดสี ชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
5.1.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
5.1.6.1 สายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า6/24 ทั้งสองข้าง
5.1.6.2 สายตาข้างดี ต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
5.1.7 มีความผิดปกติในการได้ยิน โดยมีระดับการได้ยินของหูข้างที่ดีกว่าเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบลจากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน (sensory neural hearing loss ) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
5.1.8 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ทั้งนี้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้
หมายเหตุ
1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องตรวจสุขภาพ ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โดยต้องนำผลการตรวจร่างกายมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้
1.1 ตรวจร่างกาย
1.2 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
1.3 การตรวจตาบอดสี การวัดระดับการมองเห็น
1.4 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี
1.5 การตรวจภูมิต้านทานโรคสุกใส
1.6 การตรวจการได้ยิน Audiogram เฉพาะรายที่แพทย์สั่งตรวจเนื่องจากสงสัยว่าจะมีปัญหาการได้ยิน
2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI) ในวันสอบสัมภาษณ์ ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
3. หากไม่นำผลการตรวจร่างกายทั้งหมดมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์จะไม่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
4. ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษา
5. หากรายงานผลการตรวจร่างกาย ตามที่ระบุไว้มีข้อหนึ่งข้อใดที่ระบุว่าผิดปกติ หลังจากที่ผู้สมัครได้ผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้ว ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
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ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะพยาบาลศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421201301
คณะพยาบาลศาสตร์ /
ผลิตบัณฑิตพยาบาลฯ
ตามรอยสมเด็จย่า
(รับผ่านสภาการพยาบาล)

โครงการ
รอบที่ 2
โครงการทุนเต็มจำนวน /
ผลิตบัณฑิตพยาบาลฯ
ตามรอยสมเด็จย่า
(รับผ่านสภาการพยาบาล)

กลุ่ม
วิทย์ฯ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

คุณสมบัติ

รับ
2

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

ค่าธรรมเนียม
20000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2. เป็นบุตร/ธิดา ข้าราชการตำรวจตะเวนชายแดน หรือ เคยศึกษาในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน
3. คุณสมบัติเฉพาะตามสภาการพยาบาลกำหนด
4. รับสมัครสอบคัดเลือกโดยสภาการพยาบาล
5. คุณสมบัติด้านสุขภาพของผู้สมัครเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.1 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
5.1.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5.1.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง(severe neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์
5.1.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5.1.4 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5.1.4.1 โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
5.1.4.2 โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5.1.4.3 โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
5.1.4.4 ภาวะไตวายเรื้อรัง
5.1.4.5 โรคติดสารเสพติดให้โทษทุกชนิด
5.1.5 ตาบอดสี ชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
5.1.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
5.1.6.1 สายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า6/24 ทั้งสองข้าง
5.1.6.2 สายตาข้างดี ต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
5.1.7 มีความผิดปกติในการได้ยิน โดยมีระดับการได้ยินของหูข้างที่ดีกว่าเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบลจากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน (sensory neural hearing loss ) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
5.1.8 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ทั้งนี้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้
หมายเหตุ
1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องตรวจสุขภาพ ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โดยต้องนำผลการตรวจร่างกายมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้
1.1 ตรวจร่างกาย
1.2 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
1.3 การตรวจตาบอดสี การวัดระดับการมองเห็น
1.4 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี
1.5 การตรวจภูมิต้านทานโรคสุกใส
1.6 การตรวจการได้ยิน Audiogram เฉพาะรายที่แพทย์สั่งตรวจเนื่องจากสงสัยว่าจะมีปัญหาการได้ยิน
2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI) ในวันสอบสัมภาษณ์ ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
3. หากไม่นำผลการตรวจร่างกายทั้งหมดมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์จะไม่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
4. ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษา
5. หากรายงานผลการตรวจร่างกาย ตามที่ระบุไว้มีข้อหนึ่งข้อใดที่ระบุว่าผิดปกติ หลังจากที่ผู้สมัครได้ผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้ว ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษา
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ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะพยาบาลศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421201401
คณะพยาบาลศาสตร์

โครงการ
กลุ่ม
วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
โครงการผู้ช่วยพยาบาลศึกษาต่ วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
อ พย.บ.
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ
4

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

ค่าธรรมเนียม
20000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าโดย
2.1 หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2544 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในหมวดวิชาเลือกเสรีให้รวมวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง
2) 25 หน่วยการเรียน หรือ วิทยาศาสตร์(โครงสร้าง 3) 21 หน่วยการเรียน คณิตศาสตร์ (โครงสร้าง 1) 15 หน่วยการเรียน ภาษาอังกฤษ 12 หน่วยการเรียน หรือ
2.2 หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ
2.3 หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ให้ศึกษารายวิชาต่างๆเทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน สำหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน
3. ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล สังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. ได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ต้องยื่นหลักฐานผลการสอบวิชาสามัญ 09 19 29 39 49 59 69
6. คุณสมบัติด้านสุขภาพของผู้สมัครเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6.1 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
6.1.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6.1.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง(severe neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์
6.1.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6.1.4 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6.1.4.1 โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
6.1.4.2 โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
6.1.4.3 โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
6.1.4.4 ภาวะไตวายเรื้อรัง
6.1.4.5 โรคติดสารเสพติดให้โทษทุกชนิด
6.1.5 ตาบอดสี ชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
6.1.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
6.1.6.1 สายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า6/24 ทั้งสองข้าง
6.1.6.2 สายตาข้างดี ต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
6.1.7 มีความผิดปกติในการได้ยิน โดยมีระดับการได้ยินของหูข้างที่ดีกว่าเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบลจากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน (sensory neural hearing loss ) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
6.1.8 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ทั้งนี้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้
หมายเหตุ
1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องตรวจสุขภาพ ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โดยต้องนำผลการตรวจร่างกายมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้
1.1 ตรวจร่างกาย
1.2 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
1.3 การตรวจตาบอดสี การวัดระดับการมองเห็น
1.4 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี
1.5 การตรวจภูมิต้านทานโรคสุกใส
1.6 การตรวจการได้ยิน Audiogram เฉพาะรายที่แพทย์สั่งตรวจเนื่องจากสงสัยว่าจะมีปัญหาการได้ยิน
2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI) ในวันสอบสัมภาษณ์ ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
3. หากไม่นำผลการตรวจร่างกายทั้งหมดมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์จะไม่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
4. ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษา
5. หากรายงานผลการตรวจร่างกาย ตามที่ระบุไว้มีข้อหนึ่งข้อใดที่ระบุว่าผิดปกติ หลังจากที่ผู้สมัครได้ผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้ว ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษา
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ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะพยาบาลศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421280101
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรนานาชาติ

โครงการ
กลุ่ม
วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
รอบที่ 2
วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนื
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
อ
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ
15

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

ค่าธรรมเนียม
45,000
บาท+ค่าขึ้นทะเบียน
นศ.แรกเข้า 20,200
บาท (นักศึกษาไทย)

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17
จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
เกณฑ์ขั้นต่ำ
3.1 เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน) 3.2 เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3.3 เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
4. คุณสมบัติด้านสุขภาพของผู้สมัครเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.1 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
4.1.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.1.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง(severe neurosis) หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์
4.1.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.1.4 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.1.4.1 โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
4.1.4.2 โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4.1.4.3 โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
4.1.4.4 ภาวะไตวายเรื้อรัง
4.1.4.5 โรคติดสารเสพติดให้โทษทุกชนิด
4.1.5 ตาบอดสี ชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
4.1.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
4.1.6.1 สายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า6/24 ทั้งสองข้าง
4.1.6.2 สายตาข้างดี ต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
4.1.7 มีความผิดปกติในการได้ยิน โดยมีระดับการได้ยินของหูข้างที่ดีกว่าเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบลจากความผิดปกติทางประสาทและการได้ยิน (sensory neural hearing loss ) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
4.1.8 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ทั้งนี้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้
หมายเหตุ
1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องตรวจสุขภาพ ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โดยต้องนำผลการตรวจร่างกายมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้
1.1 ตรวจร่างกาย
1.2 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
1.3 การตรวจตาบอดสี การวัดระดับการมองเห็น
1.4 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี
1.5 การตรวจภูมิต้านทานโรคสุกใส
1.6 การตรวจการได้ยิน Audiogram เฉพาะรายที่แพทย์สั่งตรวจเนื่องจากสงสัยว่าจะมีปัญหาการได้ยิน
2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI) ในวันสอบสัมภาษณ์ ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
3. หากไม่นำผลการตรวจร่างกายทั้งหมดมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์จะไม่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
4. ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษา
5. หากรายงานผลการตรวจร่างกาย ตามที่ระบุไว้มีข้อหนึ่งข้อใดที่ระบุว่าผิดปกติ หลังจากที่ผู้สมัครได้ผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้ว ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 01:13:24 หน้าที่ 5/5

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส 00421301101 รอบที่ 2
วิทย์ฯ
คณะอุตสาหกรรมเกษ การรับนักเรีย
ตร
นโควตาภาคเ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์แ หนือ
ละเทคโนโลยีการอาหา
ร

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

ค่าธรรมเ
นียม
70 16,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
3.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561
เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560
เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559
เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:58 หน้าที่ 1/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส 00421301201 โครงการทาย วิทย์ฯ
คณะอุตสาหกรรมเกษ าทอุตสาหกร
ตร
รมเกษตรและ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์แ พัฒนาผู้ประ
ละเทคโนโลยีการอาหา กอบการใหม่
ร

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
1. คุณสมบัติของผู้สมัครทายาททางอุตสาหกรรมเกษตร
1.1 มีเอกสารรับรองการเป็นบุตรหลานสายตรงของเจ้าของโรงงานแปรรูปทางอุตสาหกรรมเกษตร
ได้แก่ อาหารแปรรูป เครื่องดื่มแปรรูป บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรอื่นๆ
ที่มิใช่อาหาร ตามดุลยพินิจของกรรมการ
1.2 มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม
2 คุณสมบัติของผู้สมัครการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมี Portfolio มายื่นในวันสัมภาษณ์
2.3
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสนใจทางด้านการเป็นผู้ประกอบการทาง
อุตสาหกรรมเกษตร

5

ค่าธรรมเ
นียม
16000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.เอกสารรับรอง
6.หนังสือรับรอง

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:58 หน้าที่ 2/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421302102
คณะอุตสาหกรรมเกษ
ตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีว
ภาพทางอุตสาหกรรมเ
กษตร

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
วิทย์ฯ
การรับนักเรีย
นโควตาภาคเ
หนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

ค่าธรรมเ
นียม
62 16,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
3.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561
เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560
เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559
เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
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ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421302202
คณะอุตสาหกรรมเกษ
ตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีว
ภาพทางอุตสาหกรรมเ
กษตร

โครงการ

กลุ่ม

โครงการทาย วิทย์ฯ
าทอุตสาหกร
รมเกษตรและ
พัฒนาผู้ประ
กอบการใหม่

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
1. คุณสมบัติของผู้สมัครทายาททางอุตสาหกรรมเกษตร
1.1 มีเอกสารรับรองการเป็นบุตรหลานสายตรงของเจ้าของโรงงานแปรรูปทางอุตสาหกรรมเกษตร
ได้แก่ อาหารแปรรูป เครื่องดื่มแปรรูป บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรอื่นๆ
ที่มิใช่อาหาร ตามดุลยพินิจของกรรมการ
1.2 มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม
2 คุณสมบัติของผู้สมัครการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมี Portfolio มายื่นในวันสัมภาษณ์
2.3
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสนใจทางด้านการเป็นผู้ประกอบการทาง
อุตสาหกรรมเกษตร

5

ค่าธรรมเ
นียม
16000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.เอกสารรับรอง
6.หนังสือรับรอง

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:58 หน้าที่ 4/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421303104
คณะอุตสาหกรรมเกษ
ตร
สาขาวิชาวิศวกรรมกระ
บวนการอาหาร

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
วิทย์ฯ
การรับนักเรีย
นโควตาภาคเ
หนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

ค่าธรรมเ
นียม
70 16,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
3.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561
เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560
เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559
เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:58 หน้าที่ 5/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส 00421303110 โครงการการ วิทย์ฯ
คณะอุตสาหกรรมเกษ รับนักเรียนชา
ตร
วไทยภูเขา
สาขาวิชาวิศวกรรมกระ
บวนการอาหาร

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.ชาวไทยภูเขา
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยภูเขา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ผู้ที่ประสงค์จะสมัครโครงการชาวไทยภูเขา
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

1

ค่าธรรมเ
นียม
16000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:58 หน้าที่ 6/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421303204
คณะอุตสาหกรรมเกษ
ตร
สาขาวิชาวิศวกรรมกระ
บวนการอาหาร

โครงการ

กลุ่ม

โครงการทาย วิทย์ฯ
าทอุตสาหกร
รมเกษตรและ
พัฒนาผู้ประ
กอบการใหม่

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
1. คุณสมบัติของผู้สมัครทายาททางอุตสาหกรรมเกษตร
1.1 มีเอกสารรับรองการเป็นบุตรหลานสายตรงของเจ้าของโรงงานแปรรูปทางอุตสาหกรรมเกษตร
ได้แก่ อาหารแปรรูป เครื่องดื่มแปรรูป บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรอื่นๆ
ที่มิใช่อาหาร ตามดุลยพินิจของกรรมการ
1.2 มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม
2 คุณสมบัติของผู้สมัครการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมี Portfolio มายื่นในวันสัมภาษณ์
2.3
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสนใจทางด้านการเป็นผู้ประกอบการทาง
อุตสาหกรรมเกษตร

5

ค่าธรรมเ
นียม
16000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.เอกสารรับรอง
6.หนังสือรับรอง

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:58 หน้าที่ 7/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421304105
คณะอุตสาหกรรมเกษ
ตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีกา
รพัฒนาผลิตภัณฑ์

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
วิทย์ฯ
การรับนักเรีย
นโควตาภาคเ
หนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

ค่าธรรมเ
นียม
63 16,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
3.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561
เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560
เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559
เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:58 หน้าที่ 8/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421304205
คณะอุตสาหกรรมเกษ
ตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีกา
รพัฒนาผลิตภัณฑ์

โครงการ

กลุ่ม

โครงการทาย วิทย์ฯ
าทอุตสาหกร
รมเกษตรและ
พัฒนาผู้ประ
กอบการใหม่

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
1. คุณสมบัติของผู้สมัครทายาททางอุตสาหกรรมเกษตร
1.1 มีเอกสารรับรองการเป็นบุตรหลานสายตรงของเจ้าของโรงงานแปรรูปทางอุตสาหกรรมเกษตร
ได้แก่ อาหารแปรรูป เครื่องดื่มแปรรูป บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรอื่นๆ
ที่มิใช่อาหาร ตามดุลยพินิจของกรรมการ
1.2 มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม
2 คุณสมบัติของผู้สมัครการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมี Portfolio มายื่นในวันสัมภาษณ์
2.3
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสนใจทางด้านการเป็นผู้ประกอบการทาง
อุตสาหกรรมเกษตร

5

ค่าธรรมเ
นียม
16000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.เอกสารรับรอง
6.หนังสือรับรอง

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:58 หน้าที่ 9/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421305103
คณะอุตสาหกรรมเกษ
ตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีกา
รบรรจุ

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
วิทย์ฯ
การรับนักเรีย
นโควตาภาคเ
หนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

ค่าธรรมเ
นียม
62 16,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
3.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561
เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560
เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559
เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:58 หน้าที่ 10/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส 00421305110 โครงการการ วิทย์ฯ
คณะอุตสาหกรรมเกษ รับนักเรียนชา
ตร
วไทยภูเขา
สาขาวิชาเทคโนโลยีกา
รบรรจุ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.ชาวไทยภูเขา
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยภูเขา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ผู้ที่ประสงค์จะสมัครโครงการชาวไทยภูเขา
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

1

ค่าธรรมเ
นียม
16000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:58 หน้าที่ 11/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421305203
คณะอุตสาหกรรมเกษ
ตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีกา
รบรรจุ

โครงการ

กลุ่ม

โครงการทาย วิทย์ฯ
าทอุตสาหกร
รมเกษตรและ
พัฒนาผู้ประ
กอบการใหม่

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
1. คุณสมบัติของผู้สมัครทายาททางอุตสาหกรรมเกษตร
1.1 มีเอกสารรับรองการเป็นบุตรหลานสายตรงของเจ้าของโรงงานแปรรูปทางอุตสาหกรรมเกษตร
ได้แก่ อาหารแปรรูป เครื่องดื่มแปรรูป บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรอื่นๆ
ที่มิใช่อาหาร ตามดุลยพินิจของกรรมการ
1.2 มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม
2 คุณสมบัติของผู้สมัครการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมี Portfolio มายื่นในวันสัมภาษณ์
2.3
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสนใจทางด้านการเป็นผู้ประกอบการทาง
อุตสาหกรรมเกษตร

5

ค่าธรรมเ
นียม
16000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.เอกสารรับรอง
6.หนังสือรับรอง

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:58 หน้าที่ 12/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421306106
คณะอุตสาหกรรมเกษ
ตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิ
ตภัณฑ์ทางทะเล

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
วิทย์ฯ
การรับนักเรีย
นโควตาภาคเ
หนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

ค่าธรรมเ
นียม
42 35,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
3.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561
เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560
เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559
เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:58 หน้าที่ 13/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421306206
คณะอุตสาหกรรมเกษ
ตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิ
ตภัณฑ์ทางทะเล

โครงการ

กลุ่ม

โครงการทาย วิทย์ฯ
าทอุตสาหกร
รมเกษตรและ
พัฒนาผู้ประ
กอบการใหม่

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
1. คุณสมบัติของผู้สมัครทายาททางอุตสาหกรรมเกษตร
1.1 มีเอกสารรับรองการเป็นบุตรหลานสายตรงของเจ้าของโรงงานแปรรูปทางอุตสาหกรรมเกษตร
ได้แก่ อาหารแปรรูป เครื่องดื่มแปรรูป บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรอื่นๆ
ที่มิใช่อาหาร ตามดุลยพินิจของกรรมการ
1.2 มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม
2 คุณสมบัติของผู้สมัครการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมี Portfolio มายื่นในวันสัมภาษณ์
2.3
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสนใจทางด้านการเป็นผู้ประกอบการทาง
อุตสาหกรรมเกษตร

5

ค่าธรรมเ
นียม
35000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.เอกสารรับรอง
6.หนังสือรับรอง

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:58 หน้าที่ 14/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421306306
คณะอุตสาหกรรมเกษ
ตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิ
ตภัณฑ์ทางทะเล

โครงการ

กลุ่ม

โครงการสร้า วิทย์ฯ
งนักเทคโนโล
ยีผลิตภัณฑ์ท
างทะเลสู่บ้าน
เกิด

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

10

ค่าธรรมเ
นียม
35000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดชายทะเลที่มีอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางทะเล 23 จังหวัด ได้แก่
ตราด, จันทบุรี, ระยอง, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ, กรุงเทพมหานคร, สมุทรสาคร,
สมุทรสงคราม, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, สงขลา,
ปัตตานี, นราธิวาส, ระนอง, พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง, สตูล

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:53:58 หน้าที่ 15/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา

โครงการ

รหัส 00421401101 รอบที่ 2
คณะสัตวแพทยศาสตร์ การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

ค่าธรรมเ
นียม
40 20,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
3.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17
จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
4. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

รหัส 00421401110 โครงการการรับนักเรียนชาวไทยภูเขา วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

เอกสารประกอบการสมัคร
คุณสมบัติทั่วไป
1.ชาวไทยภูเขา
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยภูเขา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผู้ที่ประสงค์จะสมัครโครงการชาวไทยภูเขา
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

1

20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เกณฑ์ขั้นต่ำ
เอกสารประกอบการสมัคร
1.คะแนนรวม 7 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 315 คะแนน (แต่ละกระบวนวิชาสามัญไม่ต่ำกว่า 45
คะแนน)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 01:17:25 หน้าที่ 1/3

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รหัส 00421401201 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาด้ วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ านวิชาชีพสัตวแพทย์
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คะแนนรวม 7 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 280 คะแนน

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

5

ค่าธรรมเ
นียม
20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1. กรณีเป็นทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ : รับจำนวน 3 คน
1.1. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
1.2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยม ศึกษาชั้นปีที่ 6 สายสามัญ ภายในปีการศึกษา 2561 ในทุกโรงเรียนทั่วประเทศ
1.3. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเอกสารคุณสมบัติด้านสุขภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 ที่แนบท้าย
1.4. เป็นทายาทสายตรง (ทายาทสายตรง หมายถึง บิดา มารดา เป็นเจ้าของฟาร์ม) ของเจ้าของฟาร์มตามขนาดที่คณะสัตวแพทยศาสตร์กำหนด และทำอาชีพเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลัก
โดยมีหลักฐานพร้อมการรับรองจากทางราชการรับรองว่าเป็นทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จริง
1.5. มีเอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ได้แก่
ก. สัตว์ปีก, สุกร, โคนม, โคเนื้อ และสัตว์น้ำ
ข. ในกรณีที่เป็นสัตว์ชนิดอื่นปศุสัตว์เชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม ให้มีหลักฐานรับรองการเป็นฟาร์มจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง หรือผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโครงการรับทายาทเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์
1.6. เป็นผู้เข้าร่วมการสอบวิชาสามัญสายวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2562
2. กรณีเป็นทายาทผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ : รับจำนวน 2 คน
(คำนิยาม : ทายาทผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ หมายถึง เป็นทายาทสายตรงของผู้ประกอบการโรงพยาบาลสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์ สถานบำบัดโรคสัตว์ บริษัทผลิตยาสัตว์ เวชภัณฑ์สัตว์ บริษัทผลิตอาหารสัตว์ ปางช้าง)
2.1. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
2.2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายสามัญ ภายในปีการศึกษา 2561 ในทุกโรงเรียนทั่วประเทศ
2.3. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเอกสารคุณสมบัติด้านสุขภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 ที่แนบท้าย
2.4. เป็นทายาทสายตรง (ทายาทสายตรง หมายถึง บิดา มารดา เป็นเจ้าของสถานประกอบการตามคำนิยามข้างต้น)
2.5. มีเอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อประกอบกิจการ
2.6. เป็นผู้เข้าร่วมการสอบวิชาสามัญสายวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2562
3. เกณฑ์การคัดเลือก
3.1. สัดส่วนการให้คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1.1. ส่วนที่ 1 คะแนนการสอบวิชาสามัญสายวิทย์ คิดเป็นร้อยละ 60 ทั้งนี้คะแนนจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของคะแนนสอบทั้งหมด
3.1.2. ส่วนที่ 2 การสอบสัมภาษณ์ คิดเป็นร้อยละ 40
3.1.3. ส่วนที่ 3 คะแนนสอบส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 รวมกันต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
3.2. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโครงการรับทายาทเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5. กรณีเป็นทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
5.1. ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทั้งติดรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนขนาด 3x4 เซนติเมตร ในช่องที่กำหนดให้ แล้วลงมือชื่อผู้สมัคร
5.2. วุฒิการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนเฉลี่ย (รบ.1) ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับสำเนาจำนวน 1 ฉบับ และสำหรับต้นฉบับจริงให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์
5.3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ และสำหรับต้นฉบับจริงให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์
5.4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ และสำหรับต้นฉบับจริงให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์
5.5. ผลคะแนนการสอบวิชาสามัญสายวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2562
5.6. สำเนาเอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จำนวน 1 ฉบับ และสำหรับต้นฉบับจริงให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์
5.7. หนังสือรับรองการเป็นฟาร์มจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ฉบับ
5.8. รูปถ่ายฟาร์ม (บริเวณโดยรอบ และภายในฟาร์มเลี้ยงสัตว์)
5.9. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
6. กรณีเป็นทายาทผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์
6.1. ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทั้งติดรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนขนาด 3x4 เซนติเมตร ในช่องที่กำหนดให้ แล้วลงมือชื่อผู้สมัคร
6.2. วุฒิการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนเฉลี่ย (รบ.1) ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับสำเนาจำนวน 1 ฉบับ และสำหรับต้นฉบับจริงให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์
6.3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ และสำหรับต้นฉบับจริงให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์
6.4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ และสำหรับต้นฉบับจริงให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์
6.5. ผลคะแนนการสอบวิชาสามัญสายวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2562
6.6. สำเนาเอกสารการจดทะเบียนการประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ และสำหรับต้นฉบับจริงให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์
6.7. หนังสือรับรองการเป็นทายาทผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
6.8. รูปถ่ายสถานประกอบการ (บริเวณโดยรอบ และภายในสถานประกอบการ)
6.9. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 01:17:25 หน้าที่ 2/3

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา

โครงการ

รหัส 00421401301 โครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ
คณะสัตวแพทยศาสตร์

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คะแนนรวม 7 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 315 คะแนน

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

3

ค่าธรรมเ
นียม
20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายสามัญ ภายในปีการศึกษา 2561 ในทุกโรงเรียนทั่วประเทศ
3. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
4. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเอกสารคุณสมบัติด้านสุขภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 ที่แนบท้าย
5. เป็นผู้เข้าร่วมการสอบวิชาสามัญสายวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2562
6. เกณฑ์การคัดเลือก
6.1. สัดส่วนการให้คะแนน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
6.1.1. ส่วนที่ 1 คะแนนการสอบวิชาสามัญสายวิทย์ (ไม่ต่ำกว่า 45%)
6.1.2. ส่วนที่ 2 เป็นผู้ที่มีความโดดเด่นทางภาษาอังกฤษ โดยแสดงหลักฐานผลการสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่สอบภายใน 2 ปี ดังนี้
ก. คะแนนภาษาอังกฤษจากการสอบ GAT ไม่น้อยกว่า 85% หรือ
ข. คะแนนสอบ CMU-eTEG มากกว่าหรือเท่ากับ 75 หรือ
ค. คะแนนสอบ TOEFL paper มากกว่าหรือเท่ากับ 550 หรือ
ง. คะแนนสอบ TOEFL iBT มากกว่าหรือเท่ากับ 79 หรือ
จ. คะแนนสอบ IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 6.5 หรือ
ฉ. คะแนนสอบ CU-TEP มากกว่าหรือเท่ากับ 75
6.1.3. ส่วนที่ 3
- การสอบสัมภาษณ์
6.2. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในโครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5. ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทั้งติดรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนขนาด 3x4 เซนติเมตร ในช่องที่กำหนดให้ แล้วลงมือชื่อผู้สมัคร
6. วุฒิการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนเฉลี่ย (รบ.1) ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับสำเนาจำนวน 1 ฉบับ และสำหรับต้นฉบับจริงให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ และสำหรับต้นฉบับจริงให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์
8. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ และสำหรับต้นฉบับจริงให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์
9. ผลคะแนนการสอบวิชาสามัญสายวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2562
10. สำเนาเอกสารหลักฐานผลการสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่สอบภายใน 2 ปี จำนวน 1 ฉบับ และสำหรับต้นฉบับจริงให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์
11. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
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ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะบริหารธุรกิจ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส
รอบที่ 2
วิทย์ฯ
00421501100
การรับนักเรีย
คณะบริหารธุรกิจ นโควตาภาคเ
หนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

ค่าธรรมเ
นียม
80 15,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
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ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะบริหารธุรกิจ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รหัส 00421501110 โครงการการ วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
คณะบริหารธุรกิจ รับนักเรียนชา
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
วไทยภูเขา
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.ชาวไทยภูเขา
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยภูเขา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ผู้ที่ประสงค์จะสมัครโครงการชาวไทยภูเขา
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

1

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
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ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะบริหารธุรกิจ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส
รอบที่ 2
ศิลป์ฯ
00421501200
การรับนักเรีย
คณะบริหารธุรกิจ นโควตาภาคเ
หนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

ค่าธรรมเ
นียม
80 15,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มศิลป์-คำนวณ เท่านั้น
2.รับเฉพาะกลุ่มภาษาต่างประเทศ (ศิลป์-ภาษา) เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:47 หน้าที่ 3/18

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะบริหารธุรกิจ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รหัส
โครงการการ ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
00421501210
รับนักเรียนชา
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
คณะบริหารธุรกิจ วไทยภูเขา
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.ชาวไทยภูเขา
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยภูเขา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ผู้ที่ประสงค์จะสมัครโครงการชาวไทยภูเขา
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

1

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มศิลป์-คำนวณ เท่านั้น
2.รับเฉพาะกลุ่มภาษาต่างประเทศ (ศิลป์-ภาษา) เท่านั้น
3.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:47 หน้าที่ 4/18

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะบริหารธุรกิจ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส
โครงการเปิดโ วิทย์ฯ
00421501300
อกาสให้กับนั
คณะบริหารธุรกิจ กเรียนผู้มีควา
มสามารถด้า
นกีฬา

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ
เพราะความผิดทางความประพฤติ

1

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
(5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:47 หน้าที่ 5/18

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะบริหารธุรกิจ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส
โครงการเปิดโ ศิลป์ฯ
00421501400
อกาสให้กับนั
คณะบริหารธุรกิจ กเรียนผู้มีควา
มสามารถด้า
นกีฬา

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ
เพราะความผิดทางความประพฤติ

1

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
(5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มภาษาต่างประเทศ (ศิลป์-ภาษา) เท่านั้น
2.รับเฉพาะกลุ่มศิลป์-คำนวณ เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:47 หน้าที่ 6/18

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะบริหารธุรกิจ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส
โครงการโคว วิทย์ฯ
00421501500
ตาคัดเลือกนั
คณะบริหารธุรกิจ กศึกษาจากภ
าคตะวันออกเ
ฉียงเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

10

ค่าธรรมเ
นียม
15000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5, ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนของโรงเรียน 20 จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
2.1 เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดปีการศึกษา 2561
เท่านั้น
2.2 เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดปีการศึกษา 2560
เท่านั้น
2.3 เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดปีการศึกษา 2559
เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:47 หน้าที่ 7/18

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะบริหารธุรกิจ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส
โครงการโคว ศิลป์ฯ
00421501600
ตาคัดเลือกนั
คณะบริหารธุรกิจ กศึกษาจากภ
าคตะวันออกเ
ฉียงเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

10

ค่าธรรมเ
นียม
15000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มศิลป์-คำนวณ เท่านั้น
2.รับเฉพาะกลุ่มภาษาต่างประเทศ (ศิลป์-ภาษา) เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5, ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนของโรงเรียน 20 จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
3.1 เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดปีการศึกษา 2561
เท่านั้น
3.2 เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดปีการศึกษา 2560
เท่านั้น
3.3 เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดปีการศึกษา 2559
เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:47 หน้าที่ 8/18

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะบริหารธุรกิจ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส
โครงการโคว วิทย์ฯ
00421501700
ตา
คณะบริหารธุรกิจ คัดเลือกนักศึ
กษาจากภาคใ
ต้

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

10

ค่าธรรมเ
นียม
15000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5, ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนของโรงเรียน 14 จังหวัดในเขตภาคใต้ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
2.1 เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ ตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2.2 เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ ตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
2.3 เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ ตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:47 หน้าที่ 9/18

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะบริหารธุรกิจ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส
โครงการโคว ศิลป์ฯ
00421501800
ตา
คณะบริหารธุรกิจ คัดเลือกนักศึ
กษาจากภาคใ
ต้

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

10

ค่าธรรมเ
นียม
15000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มศิลป์-คำนวณ เท่านั้น
2.รับเฉพาะกลุ่มภาษาต่างประเทศ (ศิลป์-ภาษา) เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5, ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนของโรงเรียน 14 จังหวัดในเขตภาคใต้ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
3.1 เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ ตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
3.2 เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ ตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3.3 เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ ตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:47 หน้าที่ 10/18

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะบริหารธุรกิจ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รหัส
โครงการการ วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
00421501900
รับนักเรียนพิ
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
คณะบริหารธุรกิจ การ
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

1

ค่าธรรมเ
นียม
15000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก
2. เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน
ได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:47 หน้าที่ 11/18

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะบริหารธุรกิจ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รหัส
โครงการการ ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
00421501910
รับนักเรียนพิ
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
คณะบริหารธุรกิจ การ
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

1

ค่าธรรมเ
นียม
15000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก
2. เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน
ได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:47 หน้าที่ 12/18

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะบริหารธุรกิจ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส
00421502101
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดกา
รธุรกิจบริการ
หลักสูตรสามภาษา

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
วิทย์ฯ
การรับนักเรีย
นโควตาภาคเ
หนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

10

ค่าธรรมเ
นียม
50000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:47 หน้าที่ 13/18

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะบริหารธุรกิจ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส
00421502201
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดกา
รธุรกิจบริการ
หลักสูตรสามภาษา

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
ศิลป์ฯ
การรับนักเรีย
นโควตาภาคเ
หนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

ค่าธรรมเ
นียม
30 50000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มศิลป์-คำนวณ เท่านั้น
2.รับเฉพาะกลุ่มภาษาต่างประเทศ (ศิลป์-ภาษา) เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
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ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะบริหารธุรกิจ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส
00421502301
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดกา
รธุรกิจบริการ
หลักสูตรสามภาษา

โครงการ

กลุ่ม

โครงการโคว วิทย์ฯ
ตานอกเขต
17
จังหวัดภาคเห
นือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

10

ค่าธรรมเ
นียม
50000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก
3.เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนนอกเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
- เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษานอกเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
- เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษานอกเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ตลอดปีการศึกษา 2560
เท่านั้น
- เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษานอกเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ตลอดปีการศึกษา 2559
เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
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ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะบริหารธุรกิจ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส
00421502401
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดกา
รธุรกิจบริการ
หลักสูตรสามภาษา

โครงการ

กลุ่ม

โครงการโคว ศิลป์ฯ
ตานอกเขต
17
จังหวัดภาคเห
นือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

10

ค่าธรรมเ
นียม
50000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก
2.รับเฉพาะกลุ่มศิลป์-คำนวณ เท่านั้น
3.รับเฉพาะกลุ่มภาษาต่างประเทศ (ศิลป์-ภาษา) เท่านั้น
3.เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนนอกเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
- เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษานอกเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
- เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษานอกเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ตลอดปีการศึกษา 2560
เท่านั้น
- เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษานอกเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ตลอดปีการศึกษา 2559
เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
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ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะบริหารธุรกิจ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส
00421590100
คณะบริหารธุรกิจ
ภาคพิเศษ

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
วิทย์ฯ
การรับนักเรีย
นโควตาภาคเ
หนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

ค่าธรรมเ
นียม
70 28,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
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ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะบริหารธุรกิจ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส
00421590200
คณะบริหารธุรกิจ
ภาคพิเศษ

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
ศิลป์ฯ
การรับนักเรีย
นโควตาภาคเ
หนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

ค่าธรรมเ
นียม
70 28,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มภาษาต่างประเทศ (ศิลป์-ภาษา) เท่านั้น
2.รับเฉพาะกลุ่มศิลป์-คำนวณ เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
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ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเศรษฐศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส
รอบที่ 2
วิทย์ฯ
00421601101
การรับนักเรีย
คณะเศรษฐศาสตร์ นโควตาภาคเ
หนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

ค่าธรรมเ
นียม
70 20,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561
เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560
เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559
เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:51 หน้าที่ 1/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเศรษฐศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รหัส
โครงการการ วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
00421601110
รับนักเรียนช
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
คณะเศรษฐศาสตร์ าวไทยภูเขา
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.ชาวไทยภูเขา
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยภูเขา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ผู้ที่ประสงค์จะสมัครโครงการชาวไทยภูเขา
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5
เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6
เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

1

ค่าธรรมเ
นียม
20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:51 หน้าที่ 2/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเศรษฐศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส
รอบที่ 2
ศิลป์ฯ
00421601201 การรับนักเรีย
คณะเศรษฐศาสตร์ นโควตาภาคเ
หนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

ค่าธรรมเ
นียม
70 20,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561
เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560
เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559
เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:51 หน้าที่ 3/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเศรษฐศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รหัส
โครงการการ ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
00421601210 รับนักเรียนช
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
คณะเศรษฐศาสตร์ าวไทยภูเขา
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.ชาวไทยภูเขา
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยภูเขา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ผู้ที่ประสงค์จะสมัครโครงการชาวไทยภูเขา
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5
เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6
เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

1

ค่าธรรมเ
นียม
20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:51 หน้าที่ 4/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเศรษฐศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส
โครงการเปิด วิทย์ฯ
00421601301 โอกาสให้กับ
คณะเศรษฐศาสตร์ นักเรียนผู้มีค
วามสามารถ
ด้านกีฬา

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ
เพราะความผิดทางความประพฤติ

1

ค่าธรรมเ
นียม
20,000

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:51 หน้าที่ 5/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเศรษฐศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส
โครงการเปิด ศิลป์ฯ
00421601401 โอกาสให้กับ
คณะเศรษฐศาสตร์ นักเรียนผู้มีค
วามสามารถ
ด้านกีฬา

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ
เพราะความผิดทางความประพฤติ

1

ค่าธรรมเ
นียม
20,000

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:51 หน้าที่ 6/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเศรษฐศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส
โครงการการ วิทย์ฯ
00421601501 รับนักเรียนที่
คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการเรีย
นดี

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

15

ค่าธรรมเ
นียม
20000

15

20000

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00
2.ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทย
3. GPA จาก 4 กลุ่มสาระไม่น้อยกว่า 3.00 ดังนี้
- ภาษาไทย (GPA ไม่น้อยกว่า 3.00)
- คณิตศาสตร์ (GPA ไม่น้อยกว่า 3.00)
- สังคม ฯ (GPA ไม่น้อยกว่า 3.00)
- ภาษาต่างประเทศ (GPA ไม่น้อยกว่า 3.00)

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัส
โครงการการ ศิลป์ฯ
00421601601 รับนักเรียนที่
คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการเรีย
นดี

1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

เอกสารประกอบการสมัคร
คุณสมบัติทั่วไป
1.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00
2.ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทย
3. GPA จาก 4 กลุ่มสาระไม่น้อยกว่า 3.00 ดังนี้
- ภาษาไทย (GPA ไม่น้อยกว่า 3.00)
- คณิตศาสตร์ (GPA ไม่น้อยกว่า 3.00)
- สังคม ฯ (GPA ไม่น้อยกว่า 3.00)
- ภาษาต่างประเทศ (GPA ไม่น้อยกว่า 3.00)

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:51 หน้าที่ 7/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเศรษฐศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
3. เป็นผู้บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ หรือบกพร่องสายตาเลือนลาง
4. ส่งแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) มาพร้อมกับใบสมัคร

1

ค่าธรรมเ
นียม
20000

1

20000

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รหัส
โครงการการ วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
00421601701 รับนักเรียนพิ
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
คณะเศรษฐศาสตร์ การ
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัส
โครงการการ ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
00421601801 รับนักเรียนพิ
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
คณะเศรษฐศาสตร์ การ
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

เอกสารประกอบการสมัคร
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
3. เป็นผู้บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ หรือบกพร่องสายตาเลือนลาง
4. ส่งแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) มาพร้อมกับใบสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:51 หน้าที่ 8/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเศรษฐศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส
รอบที่ 2
วิทย์ฯ
00421602101 การรับนักเรีย
คณะเศรษฐศาสตร์ นโควตาภาคเ
โครงการควบสอง หนือ
ปริญญา

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09) (ไม่น้อยกว่า 60
คะแนน)
2.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า 35
คะแนน)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 35
คะแนน)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

15

ค่าธรรมเ
นียม
20,000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561
เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560
เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559
เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:51 หน้าที่ 9/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเศรษฐศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส
รอบที่ 2
ศิลป์ฯ
00421602201 การรับนักเรีย
คณะเศรษฐศาสตร์ นโควตาภาคเ
โครงการควบสอง หนือ
ปริญญา

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09) (ไม่น้อยกว่า 60
คะแนน)
2.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89) (ไม่น้อยกว่า 45
คะแนน)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 35
คะแนน)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

15

ค่าธรรมเ
นียม
20,000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561
เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560
เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559
เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:51 หน้าที่ 10/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเศรษฐศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส
รอบที่ 2
วิทย์ฯ
00421671101
การรับนักเรีย
คณะเศรษฐศาสตร์ นโควตาภาคเ
หลักสูตรนานาชาติ หนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

ค่าธรรมเ
นียม
50 35,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561
เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560
เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559
เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:51 หน้าที่ 11/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเศรษฐศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส
รอบที่ 2
ศิลป์ฯ
00421671201 การรับนักเรีย
คณะเศรษฐศาสตร์ นโควตาภาคเ
หลักสูตรนานาชาติ หนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

ค่าธรรมเ
นียม
50 35,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561
เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560
เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559
เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:51 หน้าที่ 12/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเศรษฐศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส
โครงการเปิด วิทย์ฯ
00421671301 โอกาสให้กับ
คณะเศรษฐศาสตร์ นักเรียนผู้มีค
หลักสูตรนานาชาติ วามสามารถ
ด้านกีฬา

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ
เพราะความผิดทางความประพฤติ

1

ค่าธรรมเ
นียม
35,000

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:51 หน้าที่ 13/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเศรษฐศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส
โครงการเปิด ศิลป์ฯ
00421671401 โอกาสให้กับ
คณะเศรษฐศาสตร์ นักเรียนผู้มีค
หลักสูตรนานาชาติ วามสามารถ
ด้านกีฬา

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ
เพราะความผิดทางความประพฤติ

1

ค่าธรรมเ
นียม
35,000

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:51 หน้าที่ 14/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเศรษฐศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา

โครงการ

กลุ่ม

รหัส
รอบที่ 2
วิทย์ฯ/
00421671501 การรับผ่านช่ ศิลป์
คณะเศรษฐศาสตร์ องทางนานา
หลักสูตรนานาชาติ ชาติ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

คุณสมบัติ

ค่าธรรมเ
นียม
30 35,000

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.หลักสูตรนานาชาติ
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:51 หน้าที่ 15/15

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421701101
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หลักสูตร 5 ปี

โครงการ กลุ่ม
วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
คุณสมบัติ
รอบที่ 2
วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
คุณสมบัติทั่วไป
การรับนักเรี
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
1.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
ยนโควตาภา
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คเหนือ
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
74)
2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
เกณฑ์ขั้นต่ำ
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09) (ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน) เท่านั้น
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19) (ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน)
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน) เท่านั้น
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า 20
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559
คะแนน)
เท่านั้น
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49) (ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน)
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
6.PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์(รหัสวิชา
74) (ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)
คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
3.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก

รับ ค่าธรรมเนียม
45
29,000

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ให้นำแฟ้มสะสมผลงานมายื่นประกอบการสัมภาษณ์ในวันสอบฯ ทั้งนี้
แฟ้มสะสมผลงานจะไม่มีการประเมินคะแนนและเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:55 หน้าที่ 1/4

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421702102
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หลักสูตร 4 ปี

โครงการ กลุ่ม
วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
คุณสมบัติ
รอบที่ 2
วิทย์ฯ/ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
คุณสมบัติทั่วไป
การรับนักเรี ศิลป์ 2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
1.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
ยนโควตาภา
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
คเหนือ
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
6.PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
74)
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561
เกณฑ์ขั้นต่ำ
เท่านั้น
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09) (ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน)
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19) (ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน) เท่านั้น
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน) 3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า 20
เท่านั้น
คะแนน)
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49) (ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน)
6.PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
74) (ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)
คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก

รับ ค่าธรรมเนียม
15
29,000

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ให้นำแฟ้มสะสมผลงานมายื่นประกอบการสัมภาษณ์ในวันสอบฯ ทั้งนี้
แฟ้มสะสมผลงานจะไม่มีการประเมินคะแนนและเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:55 หน้าที่ 2/4

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
โครงการ กลุ่ม
วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
คุณสมบัติ
รหัส 00421771103
รอบที่ 2
วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
คุณสมบัติทั่วไป
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การรับนักเรี
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
1.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
สาขาวิชาการออกแบบเชิงบู ยนโควตาภา
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
รณาการสถาปัตยกรรมแน คเหนือ
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
วใหม่ หลักสูตรนานาชาติ 4
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
ปี
6.PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
74)
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561
เกณฑ์ขั้นต่ำ
เท่านั้น
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09) (ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน)
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19) (ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน) เท่านั้น
3.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า 20
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559
คะแนน)
เท่านั้น
4.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49) (ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน)
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน)
6.PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์(รหัสวิชา 2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
74) (ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก

รับ ค่าธรรมเนียม
5
65,000

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ให้นำแฟ้มสะสมผลงานมายื่นประกอบการสัมภาษณ์ในวันสอบฯ
ทั้งนี้ การสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:55 หน้าที่ 3/4

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
โครงการ กลุ่ม
รหัส 00421771203
รอบที่ 2
วิทย์ฯ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การรับผ่านช่
สาขาวิชาการออกแบบเชิงบู องทางนานา
รณาการสถาปัตยกรรมแน ชาติ
วใหม่ หลักสูตรนานาชาติ 4
ปี

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

คุณสมบัติ
คุณสมบัติทั่วไป
1.หลักสูตรนานาชาติ
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติเฉพาะ

รับ ค่าธรรมเนียม
8 65,000 บาท
สำหรับนักศึกษ
าไทย และ
85,000 บาท
สำหรับนักศึกษ
าต่างชาติ

เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:55 หน้าที่ 4/4

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะการสื่อสารมวลชน (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421801101
คณะการสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รอบที่ 2
วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
การรับนักเรียนโควตาภา
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
คเหนือ
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

ค่าธรรมเ
นียม
76 20,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

รหัส 00421801201
คณะการสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

รอบที่ 2
ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
การรับนักเรียนโควตาภา
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
คเหนือ
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

106

20,000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มศิลป์-คำนวณ เท่านั้น
2.รับเฉพาะกลุ่มภาษาต่างประเทศ (ศิลป์-ภาษา) เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:01:39 หน้าที่ 1/12

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะการสื่อสารมวลชน (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421801401
คณะการสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการเปิดโอกาสให้กั วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
บนักเรียนผู้มีความสามา
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
รถด้านกีฬา
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09) (ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน)
2.สังคม(รหัสวิชา 19) (ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน)

คุณสมบัติ
คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ

1

ค่าธรรมเ
นียม
20,000

1

20,000

รับ

2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
3. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
4. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ

รหัส 00421801410
คณะการสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

โครงการเปิดโอกาสให้กั ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
บนักเรียนผู้มีความสามา
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
รถด้านกีฬา
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09) (ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน)
2.สังคม(รหัสวิชา 19) (ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
3. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
4. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:01:39 หน้าที่ 2/12

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะการสื่อสารมวลชน (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421801501
คณะการสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

รหัส 00421801510
คณะการสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับนักเรียน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
พิการ
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

โครงการการรับนักเรียน ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
พิการ
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

คุณสมบัติ

1

ค่าธรรมเ
นียม
20,000

1

20,000

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย โดยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
การคัดเลือก
1) พิจารณาจากผลการเรียนและผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ (40%)
2) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (20%) โดยผู้สมัครจะต้องได้คะแนนแฟ้มสะสมผลงานไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (จัดทำตามรูปแบบดังเอกสารแนบ)
3) พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ (40%) โดยการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจากความรู้ทั่วไป ทัศนคติ และความรู้ด้านการสื่อสารมวลชน
4) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
6.หนังสือรับรองแฟ้มสะสมผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย โดยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
การคัดเลือก
1) พิจารณาจากผลการเรียนและผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ (40%)
2) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (20%) โดยผู้สมัครจะต้องได้คะแนนแฟ้มสะสมผลงานไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (จัดทำตามรูปแบบดังเอกสารแนบ)
3) พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ (40%) โดยการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจากความรู้ทั่วไป ทัศนคติ และความรู้ด้านการสื่อสารมวลชน
4) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
6.หนังสือรับรองแฟ้มสะสมผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:01:39 หน้าที่ 3/12

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะการสื่อสารมวลชน (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421801601
คณะการสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการสื่อสารมวลชนเ วิทย์ฯ/ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
พื่อสังคม
ศิลป์ 2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

10

ค่าธรรมเ
นียม
20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2. เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ทำประโยชน์ให้กับสังคม
3. เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากโรงเรียน แห่งละไม่เกิน 3 คน (หากโรงเรียนใดเสนอรายชื่อนักเรียนในโครงการนี้เกินกว่าที่กำหนด คณะฯจะไม่รับพิจารณานักเรียนจากโรงเรียนดังกล่าว)
การคัดเลือก
1) พิจารณาจากผลการเรียนและผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ (20%)
2) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (60%) โดยผู้สมัครจะต้องได้คะแนนแฟ้มสะสมผลงานไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้
แฟ้มสะสมงานจะต้องแสดงกิจกรรมที่ทำประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยสะท้อนคุณธรรม จริยธรรม เป็นสำคัญ และระบุบทบาทหน้าที่ในผลงาน/กิจกรรมอย่างชัดเจน
โดยกรรมการจะพิจารณาคุณค่าของผลงานที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับชุมชน และระดับโรงเรียน ตามลำดับ (จัดทำตามรูปแบบดังเอกสารแนบ)
3) พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ (20%) โดยการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจากบุคลิกภาพ ความรู้ทั่วไป ทัศนคติ และความรู้ด้านการสื่อสารมวลชน
4) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
คณะการสื่อสารมวลชนจะพิจารณาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการนี้ (รวมประเภทวิทย์และศิลป์) ให้ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร จำนวน 1 คน โดยจะได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 20,000.-บาท
(สองหมื่นบาทถ้วน) สิทธิประโยชน์นี้จะถูกยกเลิกในปีการศึกษาถัดไป หากมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.50 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของคณะฯ

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
6.หนังสือส่งชื่อนักเรียนพร้อมเหตุผลในการเสนอชื่อจากโรงเรียน
7.หนังสือรับรองแฟ้มสะสมผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:01:39 หน้าที่ 4/12

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะการสื่อสารมวลชน (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421801610
คณะการสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการสื่อสารมวลชนเ ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
พื่อสังคม
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

10

ค่าธรรมเ
นียม
20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2. เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ทำประโยชน์ให้กับสังคม
3. เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากโรงเรียน แห่งละไม่เกิน 3 คน (หากโรงเรียนใดเสนอรายชื่อนักเรียนในโครงการนี้เกินกว่าที่กำหนด คณะฯจะไม่รับพิจารณานักเรียนจากโรงเรียนดังกล่าว)
การคัดเลือก
1) พิจารณาจากผลการเรียนและผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ (20%)
2) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (60%) โดยผู้สมัครจะต้องได้คะแนนแฟ้มสะสมผลงานไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้
แฟ้มสะสมงานจะต้องแสดงกิจกรรมที่ทำประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยสะท้อนคุณธรรม จริยธรรม เป็นสำคัญ และระบุบทบาทหน้าที่ในผลงาน/กิจกรรมอย่างชัดเจน
โดยกรรมการจะพิจารณาคุณค่าของผลงานที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับชุมชน และระดับโรงเรียน ตามลำดับ (จัดทำตามรูปแบบดังเอกสารแนบ)
3) พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ (20%) โดยการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจากบุคลิกภาพ ความรู้ทั่วไป ทัศนคติ และความรู้ด้านการสื่อสารมวลชน
4) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
คณะการสื่อสารมวลชนจะพิจารณาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการนี้ (รวมประเภทวิทย์และศิลป์) ให้ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร จำนวน 1 คน โดยจะได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 20,000.-บาท
(สองหมื่นบาทถ้วน) สิทธิประโยชน์นี้จะถูกยกเลิกในปีการศึกษาถัดไป หากมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.50 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของคณะฯ

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
6.หนังสือส่งชื่อนักเรียนพร้อมเหตุผลในการเสนอชื่อจากโรงเรียน
7.หนังสือรับรองแฟ้มสะสมผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:01:39 หน้าที่ 5/12

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะการสื่อสารมวลชน (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421801701
คณะการสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการสื่อสารกระจาย วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
โอกาส
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

1

ค่าธรรมเ
นียม
20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2. เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากโรงเรียน แห่งละไม่เกิน 1 คน (หากโรงเรียนใดเสนอรายชื่อนักเรียนในโครงการนี้เกินกว่าที่กำหนด คณะฯจะไม่รับพิจารณานักเรียนจากโรงเรียนดังกล่าว)
3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000.-บาทต่อปี โดยให้แนบหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนของผู้ปกครอง กรณีผู้ปกครองไม่มีรายได้ประจำ
ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวที่รับรองโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้รับรองรายได้ (ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำชุมชน
ยกเว้น ข้าราชการการเมือง)
4. แนบภาพถ่ายที่อยู่อาศัย (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) โดยถ่ายระยะใกล้ให้เห็นเลขที่บ้านและถ่ายระยะไกลให้เห็นด้านหน้าบ้านทั้งหลัง
5. นักเรียนส่งแฟ้มสะสมผลงานที่มีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง และให้โรงเรียนออกหนังสือส่งชื่อนักเรียนพร้อมเหตุผลในการเสนอชื่อ
การคัดเลือก
1) พิจารณาจากผลการเรียนและผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ (20%)
2) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (60%) โดยผู้สมัครจะต้องได้คะแนนแฟ้มสะสมผลงานไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้
แฟ้มสะสมงานจะต้องแสดงกิจกรรมที่ทำประโยชน์ให้กับท้องถิ่น และระบุบทบาทหน้าที่ในผลงาน/กิจกรรมอย่างชัดเจน (จัดทำตามรูปแบบดังเอกสารแนบ)
3) คัดเลือกผู้มีสิทธิ์โดยการสอบสัมภาษณ์จะเน้นบุคลิกภาพ ความรู้ทั่วไป ทัศนคติ และความรู้ด้านการสื่อสารมวลชน (20%)
4) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
คณะการสื่อสารมวลชนจะพิจารณาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการนี้ (รวมประเภทวิทย์และศิลป์) ให้ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร จำนวน 1 คน โดยจะได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 20,000.-บาท
(สองหมื่นบาทถ้วน) สิทธิประโยชน์นี้จะถูกยกเลิกในปีการศึกษาถัดไป หากมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.50 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของคณะฯ

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
6.หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนของผู้ปกครอง กรณีผู้ปกครองไม่มีรายได้ประจำ
ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวที่รับรองโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้รับรองรายได้ (ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำชุมชน
ยกเว้น ข้าราชการการเมือง)
7.ภาพถ่ายที่อยู่อาศัย (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) โดยถ่ายระยะใกล้ให้เห็นเลขที่บ้านและถ่ายระยะไกลให้เห็นด้านหน้าบ้านทั้งหลัง
8.หนังสือส่งชื่อนักเรียนพร้อมเหตุผลในการเสนอชื่อจากโรงเรียน
9.หนังสือรับรองแฟ้มสะสมผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:01:39 หน้าที่ 6/12

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะการสื่อสารมวลชน (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421801710
คณะการสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการสื่อสารกระจาย ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
โอกาส
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

1

ค่าธรรมเ
นียม
20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2. เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากโรงเรียน แห่งละไม่เกิน 1 คน (หากโรงเรียนใดเสนอรายชื่อนักเรียนในโครงการนี้เกินกว่าที่กำหนด คณะฯจะไม่รับพิจารณานักเรียนจากโรงเรียนดังกล่าว)
3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000.-บาทต่อปี โดยให้แนบหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนของผู้ปกครอง กรณีผู้ปกครองไม่มีรายได้ประจำ
ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวที่รับรองโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้รับรองรายได้ (ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำชุมชน
ยกเว้น ข้าราชการการเมือง)
4. แนบภาพถ่ายที่อยู่อาศัย (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) โดยถ่ายระยะใกล้ให้เห็นเลขที่บ้านและถ่ายระยะไกลให้เห็นด้านหน้าบ้านทั้งหลัง
5. นักเรียนส่งแฟ้มสะสมผลงานที่มีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง และให้โรงเรียนออกหนังสือส่งชื่อนักเรียนพร้อมเหตุผลในการเสนอชื่อ
การคัดเลือก
1) พิจารณาจากผลการเรียนและผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ (20%)
2) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (60%) โดยผู้สมัครจะต้องได้คะแนนแฟ้มสะสมผลงานไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้
แฟ้มสะสมงานจะต้องแสดงกิจกรรมที่ทำประโยชน์ให้กับท้องถิ่น และระบุบทบาทหน้าที่ในผลงาน/กิจกรรมอย่างชัดเจน (จัดทำตามรูปแบบดังเอกสารแนบ)
3) คัดเลือกผู้มีสิทธิ์โดยการสอบสัมภาษณ์จะเน้นบุคลิกภาพ ความรู้ทั่วไป ทัศนคติ และความรู้ด้านการสื่อสารมวลชน (20%)
4) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
คณะการสื่อสารมวลชนจะพิจารณาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการนี้ (รวมประเภทวิทย์และศิลป์) ให้ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร จำนวน 1 คน โดยจะได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 20,000.-บาท
(สองหมื่นบาทถ้วน) สิทธิประโยชน์นี้จะถูกยกเลิกในปีการศึกษาถัดไป หากมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.50 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของคณะฯ

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
6.หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนของผู้ปกครอง กรณีผู้ปกครองไม่มีรายได้ประจำ
ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวที่รับรองโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้รับรองรายได้ (ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำชุมชน
ยกเว้น ข้าราชการการเมือง)
7.ภาพถ่ายที่อยู่อาศัย (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) โดยถ่ายระยะใกล้ให้เห็นเลขที่บ้านและถ่ายระยะไกลให้เห็นด้านหน้าบ้านทั้งหลัง
8.หนังสือส่งชื่อนักเรียนพร้อมเหตุผลในการเสนอชื่อจากโรงเรียน
9.หนังสือรับรองแฟ้มสะสมผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:01:39 หน้าที่ 7/12

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะการสื่อสารมวลชน (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421801801
คณะการสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับนักเรียน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
ที่มีผลการเรียนดี
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.25
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

15

ค่าธรรมเ
นียม
20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2. เป็นผู้ที่มีจิตอาสาและมีประสบการณ์ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
3. เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากโรงเรียน แห่งละไม่เกิน 2 คน (หากโรงเรียนใดเสนอรายชื่อนักเรียนในโครงการนี้เกินกว่าที่กำหนด คณะฯ จะไม่รับพิจารณานักเรียนจากโรงเรียนดังกล่าว)
เกณฑ์ขั้นต่ำ
4. นักเรียนส่งแฟ้มสะสมผลงานที่มีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง และให้โรงเรียนออกหนังสือส่งชื่อนักเรียนพร้อมเหตุผลในการเสนอชื่อ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09) (ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน)
5. มีผลคะแนนการสอบวิชาสามัญสายวิทย์ ดังนี้
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19) (ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน) 5.1 มีคะแนนวิชาภาษาไทย สังคม และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 50
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน) 5.2 มีคะแนนสอบ วิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี และคณิตศาสตร์ 1 ของแต่ละวิชา
การคัดเลือก
1) พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (20%)
2) พิจารณาจากผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ (40%)
3) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (20%) โดยผู้สมัครจะต้องได้คะแนนแฟ้มสะสมผลงานไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้
แฟ้มสะสมงานจะต้องแสดงถึงการเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการที่เด่นชัด รวมถึงการประกอบกิจกรรมที่ทำประโยชน์ต่อสังคม โดยระบุบทบาทหน้าที่ในผลงาน/กิจกรรมอย่างชัดเจน
(จัดทำตามรูปแบบดังเอกสารแนบ)
4) คัดเลือกผู้มีสิทธิ์โดยการสอบสัมภาษณ์จะเน้นบุคลิกภาพ ความรู้ทั่วไป ทัศนคติ และความรู้ด้านการสื่อสารมวลชน (20%)
5) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
6.หนังสือส่งชื่อนักเรียนพร้อมเหตุผลในการเสนอชื่อจากโรงเรียน
7.หนังสือรับรองแฟ้มสะสมผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:01:39 หน้าที่ 8/12

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะการสื่อสารมวลชน (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421801810
คณะการสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับนักเรียน ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
ที่มีผลการเรียนดี
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.25
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

15

ค่าธรรมเ
นียม
20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เกณฑ์ขั้นต่ำ
2. เป็นผู้ที่มีจิตอาสาและมีประสบการณ์ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09) (ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน)
3. เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากโรงเรียน แห่งละไม่เกิน 2 คน (หากโรงเรียนใดเสนอรายชื่อนักเรียนในโครงการนี้เกินกว่าที่กำหนด คณะฯ จะไม่รับพิจารณานักเรียนจากโรงเรียนดังกล่าว)
2.สังคม(รหัสวิชา 19) (ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน)
4. นักเรียนส่งแฟ้มสะสมผลงานที่มีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง และให้โรงเรียนออกหนังสือส่งชื่อนักเรียนพร้อมเหตุผลในการเสนอชื่อ
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน) 5. มีผลคะแนนการสอบวิชาสามัญสายศิลป์ ดังนี้
5.1 มีคะแนนวิชาภาษาไทย สังคม และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 50
5.2 มีคะแนนสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และคณิตศาสตร์ 2 ของแต่ละวิชา
การคัดเลือก
1) พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (20%)
2) พิจารณาจากผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ (40%)
3) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (20%) โดยผู้สมัครจะต้องได้คะแนนแฟ้มสะสมผลงานไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้
แฟ้มสะสมงานจะต้องแสดงถึงการเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการที่เด่นชัด รวมถึงการประกอบกิจกรรมที่ทำประโยชน์ต่อสังคม โดยระบุบทบาทหน้าที่ในผลงาน/กิจกรรมอย่างชัดเจน
(จัดทำตามรูปแบบดังเอกสารแนบ)
4) คัดเลือกผู้มีสิทธิ์โดยการสอบสัมภาษณ์จะเน้นบุคลิกภาพ ความรู้ทั่วไป ทัศนคติ และความรู้ด้านการสื่อสารมวลชน (20%)
5) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
6.หนังสือส่งชื่อนักเรียนพร้อมเหตุผลในการเสนอชื่อจากโรงเรียน
7.หนังสือรับรองแฟ้มสะสมผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:01:39 หน้าที่ 9/12

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะการสื่อสารมวลชน (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421801901
คณะการสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับนักเรียน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
จากโครงการเด็กดีมีที่เรี
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
ยน
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
4.โครงการเด็กดีมีที่เรียน
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

1

ค่าธรรมเ
นียม
20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3. เป็นผู้ที่มีผลงานแสดงการกระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์
4. เป็นผู้ที่มีผลงานอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
5. เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากโรงเรียน แห่งละไม่เกิน 1 คน (หากโรงเรียนใดเสนอรายชื่อนักเรียนในโครงการนี้เกินกว่าที่กำหนด คณะฯจะไม่รับพิจารณานักเรียนจากโรงเรียนดังกล่าว)
6. ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานที่มีอาจารย์ที่ปรึกษารับรองและ/หรือประกาศเกียรติคุณ ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน
โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่เป็นผู้รับรอง ซึ่งหนังสือรับรองต้องบรรจุซองปิดผนึกพร้อมลงนามสลักหลังซอง
7. ต้องส่งหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนจากผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ซึ่งหนังสือรับรองต้องมีชื่อ-นามสกุล
และตำแหน่งของผู้รับรองบรรจุซองปิดผนึกพร้อมลงนามสลักหลังซอง
8. ให้โรงเรียนออกหนังสือส่งชื่อนักเรียนพร้อมแฟ้มสะสมผลงานพร้อมเหตุผลในการเสนอชื่อ
9. มีผลคะแนนการสอบวิชาสามัญสายวิทยาศาสตร์หรือสายศิลปศาสตร์
การคัดเลือก
1) พิจารณาจากผลการเรียนและผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ (20%)
2) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (60%) โดยผู้สมัครจะต้องได้คะแนนแฟ้มสะสมผลงานไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้
แฟ้มสะสมงานจะต้องแสดงถึงกิจกรรมที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและสะท้อนคุณธรรม จริยธรรมเป็นสำคัญ และระบุบทบาทหน้าที่ในผลงาน/กิจกรรมอย่างชัดเจน
โดยกรรมการจะพิจารณาคุณค่าของผลงานและประโยชน์ที่มีต่อสังคม ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับชุมชน และระดับโรงเรียน ตามลำดับ (จัดทำตามรูปแบบดังเอกสารแนบ)
3) คัดเลือกผู้มีสิทธิ์โดยการสอบสัมภาษณ์จะเน้นบุคลิกภาพ ความรู้ทั่วไป ทัศนคติ และความรู้ด้านการสื่อสารมวลชน (20%)
4) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
6.หนังสือส่งชื่อนักเรียนพร้อมเหตุผลในการเสนอชื่อจากโรงเรียน
7.หนังสือรับรองแฟ้มสะสมผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา
8.หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนจากผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ซึ่งหนังสือรับรองต้องมีชื่อ-นามสกุล
และตำแหน่งของผู้รับรองบรรจุซองปิดผนึกพร้อมลงนามสลักหลังซอง

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:01:39 หน้าที่ 10/12

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะการสื่อสารมวลชน (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421801910
คณะการสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับนักเรียน ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
จากโครงการเด็กดีมีที่เรี
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
ยน
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
4.โครงการเด็กดีมีที่เรียน
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

1

ค่าธรรมเ
นียม
20,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3. เป็นผู้ที่มีผลงานแสดงการกระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์
4. เป็นผู้ที่มีผลงานอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
5. เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากโรงเรียน แห่งละไม่เกิน 1 คน (หากโรงเรียนใดเสนอรายชื่อนักเรียนในโครงการนี้เกินกว่าที่กำหนด คณะฯจะไม่รับพิจารณานักเรียนจากโรงเรียนดังกล่าว)
6. ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานที่มีอาจารย์ที่ปรึกษารับรองและ/หรือประกาศเกียรติคุณ ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน
โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่เป็นผู้รับรอง ซึ่งหนังสือรับรองต้องบรรจุซองปิดผนึกพร้อมลงนามสลักหลังซอง
7. ต้องส่งหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนจากผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ซึ่งหนังสือรับรองต้องมีชื่อ-นามสกุล
และตำแหน่งของผู้รับรองบรรจุซองปิดผนึกพร้อมลงนามสลักหลังซอง
8. ให้โรงเรียนออกหนังสือส่งชื่อนักเรียนพร้อมแฟ้มสะสมผลงานพร้อมเหตุผลในการเสนอชื่อ
9. มีผลคะแนนการสอบวิชาสามัญสายศิลปศาสตร์
การคัดเลือก
1) พิจารณาจากผลการเรียนและผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ (20%)
2) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (60%) โดยผู้สมัครจะต้องได้คะแนนแฟ้มสะสมผลงานไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้
แฟ้มสะสมงานจะต้องแสดงถึงกิจกรรมที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและสะท้อนคุณธรรม จริยธรรมเป็นสำคัญ และระบุบทบาทหน้าที่ในผลงาน/กิจกรรมอย่างชัดเจน
โดยกรรมการจะพิจารณาคุณค่าของผลงานและประโยชน์ที่มีต่อสังคม ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับชุมชน และระดับโรงเรียน ตามลำดับ (จัดทำตามรูปแบบดังเอกสารแนบ)
3) คัดเลือกผู้มีสิทธิ์โดยการสอบสัมภาษณ์จะเน้นบุคลิกภาพ ความรู้ทั่วไป ทัศนคติ และความรู้ด้านการสื่อสารมวลชน (20%)
4) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
6.หนังสือส่งชื่อนักเรียนพร้อมเหตุผลในการเสนอชื่อจากโรงเรียน
7.หนังสือรับรองแฟ้มสะสมผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา
8.หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนจากผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ซึ่งหนังสือรับรองต้องมีชื่อ-นามสกุล
และตำแหน่งของผู้รับรองบรรจุซองปิดผนึกพร้อมลงนามสลักหลังซอง
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ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะการสื่อสารมวลชน (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421802101
คณะการสื่อสารมวลชน
โครงการควบสองปริญญา

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รอบที่ 2
วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
การรับนักเรียนโควตาภา
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
คเหนือ
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

15

ค่าธรรมเ
นียม
20,000

15

20,000

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09) (ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน)
2.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
3.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน) 3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น

รหัส 00421802201
คณะการสื่อสารมวลชน
โครงการควบสองปริญญา

รอบที่ 2
ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
การรับนักเรียนโควตาภา
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
คเหนือ
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
เกณฑ์ขั้นต่ำ
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09) (ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน)
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
2.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 35 คะแนน)
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
3.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89) (ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน) 2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มศิลป์-คำนวณ เท่านั้น
2.รับเฉพาะกลุ่มภาษาต่างประเทศ (ศิลป์-ภาษา) เท่านั้น
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:01:39 หน้าที่ 12/12

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421901104
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รอบที่ 2
ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
การรับนักเรียนโควตาภา
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
คเหนือ
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.สังคม(รหัสวิชา 19) (ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

10

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
3.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับกลุ่มสาระเพิ่มเติมอื่น ๆ ยกเว้นวิทยาศาสตร์
2. ต้องมีผลคะแนนวิชาสังคม (รหัสวิชา 19) ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม
3. ต้องมีผลคะแนนสอบจำนวน 5 วิชา (วิชาสามัญชุดที่ 2 (สายศิลป์)) ที่ใช้ยื่นสมัครรวมร้อยละ 30 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม โดยพิจารณาการจัดลำดับคะแนนจากสูงไปต่ำ
4. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเท่ากันในลำดับสุดท้ายไม่จำกัดจำนวนรับ
5. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:57 หน้าที่ 1/27

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421901110
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับนักเรียนโ ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
ควตาภาคเหนือ เลือก
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
PAT 7.1
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
6.PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส(รหัสวิชา 77)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส(รหัสวิชา 77)
(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

2

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
3.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องมีผลคะแนนวิชา PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (รหัสวิชา 77) ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน จาก 300 คะแนนเต็ม
2. ต้องมีผลคะแนนสอบจำนวน 6 วิชา(วิชาสามัญชุดที่ 2 (สายศิลป์) และวิชา PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (รหัสวิชา 77)) ที่ใช้ยื่นสมัครรวมร้อยละ 30 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม
โดยพิจารณาการจัดลำดับคะแนนจากสูงไปต่ำ
3. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเท่ากันในลำดับสุดท้ายไม่จำกัดจำนวนรับ
4. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:57 หน้าที่ 2/27

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421901120
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับนักเรียนโ ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
ควตาภาคเหนือ เลือก
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
PAT 7.2
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
6.PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน(รหัสวิชา 78)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน(รหัสวิชา 78)
(ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

2

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องมีผลคะแนนวิชา PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (รหัสวิชา 78) ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน จาก 300 คะแนนเต็ม
2. ต้องมีผลคะแนนสอบจำนวน 6 วิชา(วิชาสามัญชุดที่ 2 (สายศิลป์) และวิชา PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (รหัสวิชา 78)) ที่ใช้ยื่นสมัครรวมร้อยละ 30 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม
โดยพิจารณาการจัดลำดับคะแนนจากสูงไปต่ำ
3. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเท่ากันในลำดับสุดท้ายไม่จำกัดจำนวนรับ
4. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:57 หน้าที่ 3/27

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421901130
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับนักเรียนโ ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
ควตาภาคเหนือ เลือก
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
PAT 7.3
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
6.PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น(รหัสวิชา 79)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

2

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
เกณฑ์ขั้นต่ำ
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
1.PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น(รหัสวิชา 79) (ไม่น้อยกว่า
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
90 คะแนน)
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องมีผลคะแนนวิชา PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (รหัสวิชา 79) ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน จาก 300 คะแนนเต็ม
2. ต้องมีผลคะแนนสอบจำนวน 6 วิชา(วิชาสามัญชุดที่ 2 (สายศิลป์) และวิชา PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (รหัสวิชา 79)) ที่ใช้ยื่นสมัครรวมร้อยละ 30 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม
โดยพิจารณาการจัดลำดับคะแนนจากสูงไปต่ำ
3. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเท่ากันในลำดับสุดท้ายไม่จำกัดจำนวนรับ
4. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:57 หน้าที่ 4/27

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421901140
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับนักเรียนโ ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
ควตาภาคเหนือ เลือก
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
PAT 7.4
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
6.PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน(รหัสวิชา 80)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

2

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
เกณฑ์ขั้นต่ำ
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
1.PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน(รหัสวิชา 80) (ไม่น้อยกว่า 90 3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
คะแนน)
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องมีผลคะแนนวิชา PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน (รหัสวิชา 80) ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน จาก 300 คะแนนเต็ม
2. ต้องมีผลคะแนนสอบจำนวน 6 วิชา(วิชาสามัญ ชุดที่ 2 (สายศิลป์) และวิชา PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน (รหัสวิชา 80)) ที่ใช้ยื่นสมัครรวมร้อยละ 30 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม
โดยพิจารณาการจัดลำดับคะแนนจากสูงไปต่ำ
3. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเท่ากันในลำดับสุดท้ายไม่จำกัดจำนวนรับ
4. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:57 หน้าที่ 5/27

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421901180
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับนักเรียนช ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
าวไทยภูเขา
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

คุณสมบัติ

1

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

10

15,000

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.ชาวไทยภูเขา
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยภูเขา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผู้ที่ประสงค์จะสมัครโครงการชาวไทยภูเขา โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก
3. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

รหัส 00421901204
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

รอบที่ 2
วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
การรับนักเรียนโควตาภา
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
คเหนือ
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องมีผลคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัสวิชา 39) ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม
2. ต้องมีผลคะแนนสอบจำนวน 7 วิชา(วิชาสามัญชุดที่ 1 (สายวิทย์)) ที่ใช้ยื่นสมัครรวมร้อยละ 30 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม โดยพิจารณาการจัดลำดับคะแนนจากสูงไปต่ำ
3. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเท่ากันในลำดับสุดท้ายไม่จำกัดจำนวนรับ
4. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:57 หน้าที่ 6/27

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421901210
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

รหัส 00421901304
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับนักเรียนช วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
าวไทยภูเขา
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

โครงการการรับนักเรียน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
ที่มีผลการเรียนดี
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

1

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

3

15,000

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.ชาวไทยภูเขา
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยภูเขา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผู้ที่ประสงค์จะสมัครโครงการชาวไทยภูเขา โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก
3. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
คุณสมบัติทั่วไป
1.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.75
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก
3. ต้องมีผลคะแนนสอบจำนวน 7 วิชา (วิชาสามัญชุดที่ 1 (สายวิทย์)) ที่ใช้ยื่นสมัครรวมร้อยละ 30 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม โดยพิจารณาการจัดลำดับคะแนนจากสูงไปต่ำ
4. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศหรือภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ภาคการศึกษา รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00
5. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเท่ากันจะรับผู้ที่มีคะแนนลำดับสุดท้ายเท่ากันไม่จำกัดจำนวนรับ
6. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:57 หน้าที่ 7/27

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421901404
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับนักเรียน ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
ที่มีผลการเรียนดี
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.75
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

2

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก
3.รับกลุ่มสาระเพิ่มเติมอื่น ๆ ยกเว้นวิทยาศาสตร์
4. ต้องมีผลคะแนนสอบจำนวน 5 วิชา (วิชาสามัญชุดที่ 2 (สายศิลป์)) ที่ใช้ยื่นสมัครรวมร้อยละ 30 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม โดยพิจารณาการจัดลำดับคะแนนจากสูงไปต่ำ
5. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศหรือภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ภาคการศึกษา รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00
6. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเท่ากันจะรับผู้ที่มีคะแนนลำดับสุดท้ายเท่ากันไม่จำกัดจำนวนรับ
7. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:57 หน้าที่ 8/27

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421901504
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับนักเรียน ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
ที่มีผลการเรียนดี เลือก
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
PAT 7.1
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
6.PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส(รหัสวิชา 77)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

1

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องมีผลคะแนนสอบจำนวน 6 วิชา(วิชาสามัญชุดที่ 2 (สายศิลป์) และวิชาPAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (รหัสวิชา 77)) ที่ใช้ยื่นสมัครรวมร้อยละ 30 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม
โดยพิจารณาการจัดลำดับคะแนนจากสูงไปต่ำ
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศหรือภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ภาคการศึกษา รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00
3. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเท่ากันจะรับผู้ที่มีคะแนนลำดับสุดท้ายเท่ากันไม่จำกัดจำนวนรับ
4. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:57 หน้าที่ 9/27

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421901604
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับนักเรียน ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
ที่มีผลการเรียนดี เลือก
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
PAT 7.2
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
6.PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน(รหัสวิชา 78)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

1

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องมีผลคะแนนสอบจำนวน 6 วิชา(วิชาสามัญชุดที่ 2 (สายศิลป์) และวิชาPAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (รหัสวิชา 78)) ที่ใช้ยื่นสมัครรวมร้อยละ 30 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม
โดยพิจารณาการจัดลำดับคะแนนจากสูงไปต่ำ
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศหรือภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ภาคการศึกษา รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00
3. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเท่ากันจะรับผู้ที่มีคะแนนลำดับสุดท้ายเท่ากันไม่จำกัดจำนวนรับ
4. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:57 หน้าที่ 10/27

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421901704
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับนักเรียน ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
ที่มีผลการเรียนดี เลือก
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
PAT 7.3
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
6.PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น(รหัสวิชา 79)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

1

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องมีผลคะแนนสอบจำนวน 6 วิชา(วิชาสามัญชุดที่ 2 (สายศิลป์) และวิชาPAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (รหัสวิชา 79)) ที่ใช้ยื่นสมัครรวมร้อยละ 30 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม
โดยพิจารณาการจัดลำดับคะแนนจากสูงไปต่ำ
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศหรือภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ภาคการศึกษา รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00
3. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเท่ากันจะรับผู้ที่มีคะแนนลำดับสุดท้ายเท่ากันไม่จำกัดจำนวนรับ
4. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:57 หน้าที่ 11/27

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421901804
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับนักเรียน ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
ที่มีผลการเรียนดี เลือก
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
PAT 7.4
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
6.PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน(รหัสวิชา 80)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

1

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ต้องมีผลคะแนนสอบจำนวน 6 วิชา(วิชาสามัญชุดที่ 2 (สายศิลป์) และวิชาPAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน (รหัสวิชา 80)) ที่ใช้ยื่นสมัครรวมร้อยละ 30 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม
โดยพิจารณาการจัดลำดับคะแนนจากสูงไปต่ำ
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศหรือภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ภาคการศึกษา รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00
3. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเท่ากันจะรับผู้ที่มีคะแนนลำดับสุดท้ายเท่ากันไม่จำกัดจำนวนรับ
4. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:57 หน้าที่ 12/27

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421902102
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รอบที่ 2
วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
การรับนักเรียนโควตาภา
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
คเหนือ
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

16

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

1

15,000

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์
2.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
3.รับคะแนนลำดับสุดท้ายที่เท่ากันไม่เกิน 5 คน

รหัส 00421902110
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

โครงการการรับนักเรียนช วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
าวไทยภูเขา
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
คุณสมบัติทั่วไป
1.ชาวไทยภูเขา
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยภูเขา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผู้ที่ประสงค์จะสมัครโครงการชาวไทยภูเขา โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์
4.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:57 หน้าที่ 13/27

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421902202
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รอบที่ 2
ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
การรับนักเรียนโควตาภา
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
คเหนือ
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

ค่าธรรมเ
นียม
24 15,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์
2.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
3.รับคะแนนลำดับสุดท้ายที่เท่ากันไม่เกิน 5 คน

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:57 หน้าที่ 14/27

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421902302
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับนักเรียน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
ที่มีผลการเรียนดี
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญหรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50

4

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก
3.ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 5 หรือ 6 เทอม รวมกันไม่น้อยกว่า 3.50
4.เขียนความเรียงว่าด้วยการจัดการการเลือกตั้งของประเทศไทย จำนวน 3 - 5 หน้ากระดาษ A4 (ลายมือตนเอง) โดยจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์แบบ EMS หรือบริษัทรับส่งเอกสารเช่น
kerry , SCG ซึ่งเป็นระบบที่มีผู้ลงนามรับเอกสารเท่านั้น ตามที่อยู่ ดังนี้ "ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200" โดยระบุข้อความว่า "เอกสารประกอบการสมัคร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์" ภายในวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2562 (ลงวันที่ส่ง ณ ไปรษณีย์) หากพ้นกำหนดส่ง สาขาวิชาฯ จะถือว่าไม่มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อ
5.ทั้งนี้ หากมีผู้สมัครเกินจำนวนรับ จะใช้คะแนนรวมของการสอบ7วิชาสามัญในการเรียงลำดับตามจำนวนรับจริง
6.ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์
7.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.ความเรียง จำนวน 3 - 5 หน้ากระดาษ A4 (เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:57 หน้าที่ 15/27

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421902402
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับนักเรียน ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
ที่มีผลการเรียนดี
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญหรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50

4

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก
3.ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 5 หรือ 6 เทอม รวมกันไม่น้อยกว่า 3.50
4.เขียนความเรียงว่าด้วยการจัดการการเลือกตั้งของประเทศไทย จำนวน 3 - 5 หน้ากระดาษ A4 (ลายมือตนเอง) โดยจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์แบบ EMS หรือบริษัทรับส่งเอกสารเช่น
kerry , SCG ซึ่งเป็นระบบที่มีผู้ลงนามรับเอกสารเท่านั้น ตามที่อยู่ ดังนี้ "ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200" โดยระบุข้อความว่า "เอกสารประกอบการสมัคร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์" ภายในวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2562 (ลงวันที่ส่ง ณ ไปรษณีย์) หากพ้นกำหนดส่ง สาขาวิชาฯ จะถือว่าไม่มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อ
5.ทั้งนี้ หากมีผู้สมัครเกินจำนวนรับ จะใช้คะแนนรวมของการสอบ5วิชาสามัญในการเรียงลำดับตามจำนวนรับจริง
6.ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์
7.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.ความเรียง จำนวน 3 - 5 หน้ากระดาษ A4 (เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง)

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:57 หน้าที่ 16/27

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421903103
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รอบที่ 2
ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
การรับนักเรียนโควตาภา
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
คเหนือ
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89) (ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

7

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเท่ากัน สาขาวิชาจะรับเพิ่มเฉพาะในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันไม่เกิน 2 คน เท่านั้น หากมีผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากันเกินกว่า 2 คน
สาขาวิชาขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้สิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ในทุกกรณี
3. ต้องมีผลคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (รหัสวิชา 89) ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:57 หน้าที่ 17/27

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421903203
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับนักเรียนโ ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
ควตาภาคเหนือ เลือก
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
PAT 7.1
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส(รหัสวิชา 77)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

7

ค่าธรรมเ
นียม
15000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเท่ากัน สาขาวิชาจะรับเพิ่มเฉพาะในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันไม่เกิน 2 คน เท่านั้น หากมีผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากันเกินกว่า 2 คน
สาขาวิชาขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้สิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ในทุกกรณี

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:57 หน้าที่ 18/27

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421903303
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับนักเรียนโ ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
ควตาภาคเหนือ เลือก
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
PAT 7.2
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน(รหัสวิชา 78)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

7

ค่าธรรมเ
นียม
15000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเท่ากัน สาขาวิชาจะรับเพิ่มเฉพาะในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันไม่เกิน 2 คน เท่านั้น หากมีผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากันเกินกว่า 2 คน
สาขาวิชาขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้สิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ในทุกกรณี

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:57 หน้าที่ 19/27

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421903403
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับนักเรียนโ ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
ควตาภาคเหนือ เลือก
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
PAT 7.3
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น(รหัสวิชา 79)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

8

ค่าธรรมเ
นียม
15000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเท่ากัน สาขาวิชาจะรับเพิ่มเฉพาะในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันไม่เกิน 2 คน เท่านั้น หากมีผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากันเกินกว่า 2 คน
สาขาวิชาขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้สิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ในทุกกรณี

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:57 หน้าที่ 20/27

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421903503
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับนักเรียนโ ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
ควตาภาคเหนือ เลือก
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
PAT 7.4
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน(รหัสวิชา 80)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

8

ค่าธรรมเ
นียม
15000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเท่ากัน สาขาวิชาจะรับเพิ่มเฉพาะในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันไม่เกิน 2 คน เท่านั้น หากมีผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากันเกินกว่า 2 คน
สาขาวิชาขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้สิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ในทุกกรณี

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:57 หน้าที่ 21/27

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421903603
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับนักเรียนโ ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
ควตาภาคเหนือ เลือก
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
PAT 7.5
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
6.PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ(รหัสวิชา 81)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

3

ค่าธรรมเ
นียม
15000

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเท่ากัน สาขาวิชาจะรับเพิ่มเฉพาะในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันไม่เกิน 2 คน เท่านั้น หากมีผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากันเกินกว่า 2 คน
สาขาวิชาขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้สิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ในทุกกรณี
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
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ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421903703
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับนักเรียน วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
ที่มีผลการเรียนดี
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)

รหัส 00421903803
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

โครงการการรับนักเรียน ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
ที่มีผลการเรียนดี
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน)
2.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89) (ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)

คุณสมบัติ

3

ค่าธรรมเ
นียม
15000

2

15000

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
3.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.50
คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก
3. พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครโดยเรียงลำดับคะแนนจากสูงไปต่ำ แต่หากคะแนนเท่ากันให้พิจารณาเฉพาะคะแนนรหัสวิชา 29
4. ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบขั้นต่ำ โดยใช้เฉพาะผลคะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ ซึ่งต้องมีผลคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 (รหัสวิชา 39) ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเท่ากัน สาขาวิชาจะรับเพิ่มเฉพาะในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันไม่เกิน 1 คน เท่านั้น หากมีผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากันเกินกว่า 1 คน
สาขาวิชาขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้สิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ในทุกกรณี

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
3.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.50
คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก
3. ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบขั้นต่ำ โดยใช้เฉพาะผลคะแนนสอบ5 วิชา ซึ่งต้องมีผลคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (รหัสวิชา 89) ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม
และมีผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 29) ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม
4. พิจารณาคะแนนรวมทุกวิชาจากสูงไปต่ำ แต่หากคะแนนเท่ากันให้พิจารณาเฉพาะคะแนนรหัสวิชา 29
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเท่ากัน สาขาวิชาจะรับเพิ่มเฉพาะในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันไม่เกิน 1 คน เท่านั้น หากมีผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากันเกินกว่า 1 คน
สาขาวิชาขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้สิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ในทุกกรณี

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
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ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421903813
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับนักเรียน ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
ที่มีผลการเรียนดี เลือก
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
PAT 7.1
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
6.PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส(รหัสวิชา 77)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน)
2.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89) (ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)

รหัส 00421903823
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

โครงการการรับนักเรียน ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
ที่มีผลการเรียนดี เลือก
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
PAT 7.2
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
6.PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน(รหัสวิชา 78)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน)
2.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89) (ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)

คุณสมบัติ

1

ค่าธรรมเ
นียม
15000

1

15000

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.50
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก
3. ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบขั้นต่ำ โดยใช้เฉพาะผลคะแนนสอบ 6 วิชา ซึ่งต้องมีผลคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (รหัสวิชา 89) ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม
และมีผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 29) ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม
4. พิจารณาคะแนนรวมทุกวิชาจากสูงไปต่ำ แต่หากคะแนนเท่ากันให้พิจารณาเฉพาะคะแนนรหัสวิชา 77
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเท่ากัน สาขาวิชาจะรับเพิ่มเฉพาะในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันไม่เกิน 1 คน เท่านั้น หากมีผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากันเกินกว่า 1 คน
สาขาวิชาขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้สิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ในทุกกรณี

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.50
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก
3. ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบขั้นต่ำ โดยใช้เฉพาะผลคะแนนสอบ 6 วิชา ซึ่งต้องมีผลคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (รหัสวิชา 89) ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม
และมีผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 29) ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม
4. พิจารณาคะแนนรวมทุกวิชาจากสูงไปต่ำ แต่หากคะแนนเท่ากันให้พิจารณาเฉพาะคะแนนรหัสวิชา 78
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเท่ากัน สาขาวิชาจะรับเพิ่มเฉพาะในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันไม่เกิน 1 คน เท่านั้น หากมีผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากันเกินกว่า 1 คน
สาขาวิชาขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้สิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ในทุกกรณี

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
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ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421903833
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับนักเรียน ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
ที่มีผลการเรียนดี เลือก
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
PAT 7.3
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
6.PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น(รหัสวิชา 79)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน)
2.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89) (ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)

รหัส 00421903843
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

โครงการการรับนักเรียน ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
ที่มีผลการเรียนดี เลือก
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
PAT 7.4
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
6.PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน(รหัสวิชา 80)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน)
2.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89) (ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)

คุณสมบัติ

1

ค่าธรรมเ
นียม
15000

1

15000

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.50
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก
3. ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบขั้นต่ำ โดยใช้เฉพาะผลคะแนนสอบ 6 วิชา ซึ่งต้องมีผลคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (รหัสวิชา 89) ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม
และมีผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 29) ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม
4. พิจารณาคะแนนรวมทุกวิชาจากสูงไปต่ำ แต่หากคะแนนเท่ากันให้พิจารณาเฉพาะคะแนนรหัสวิชา 79
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเท่ากัน สาขาวิชาจะรับเพิ่มเฉพาะในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันไม่เกิน 1 คน เท่านั้น หากมีผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากันเกินกว่า 1 คน
สาขาวิชาขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้สิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ในทุกกรณี

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.50
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก
3. ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบขั้นต่ำ โดยใช้เฉพาะผลคะแนนสอบ 6 วิชา ซึ่งต้องมีผลคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (รหัสวิชา 89) ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม
และมีผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 29) ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม
4. พิจารณาคะแนนรวมทุกวิชาจากสูงไปต่ำ แต่หากคะแนนเท่ากันให้พิจารณาเฉพาะคะแนนรหัสวิชา 80
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเท่ากัน สาขาวิชาจะรับเพิ่มเฉพาะในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันไม่เกิน 1 คน เท่านั้น หากมีผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากันเกินกว่า 1 คน
สาขาวิชาขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้สิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ในทุกกรณี

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
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ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421903853
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับนักเรียน ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
ที่มีผลการเรียนดี เลือก
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
PAT 7.5
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
6.PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ(รหัสวิชา 81)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน)
2.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89) (ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)

รหัส 00421903863
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

โครงการการรับนักเรียน ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
ที่มีผลการเรียนดี เลือก
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
PAT 7.6
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
6.PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี(รหัสวิชา 82)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน)
2.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89) (ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)

คุณสมบัติ

1

ค่าธรรมเ
นียม
15000

1

15000

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.50
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก
3. ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบขั้นต่ำ โดยใช้เฉพาะผลคะแนนสอบ 6 วิชา ซึ่งต้องมีผลคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (รหัสวิชา 89) ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม
และมีผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 29) ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม
4. พิจารณาคะแนนรวมทุกวิชาจากสูงไปต่ำ แต่หากคะแนนเท่ากันให้พิจารณาเฉพาะคะแนนรหัสวิชา 81
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเท่ากัน สาขาวิชาจะรับเพิ่มเฉพาะในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันไม่เกิน 1 คน เท่านั้น หากมีผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากันเกินกว่า 1 คน
สาขาวิชาขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้สิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ในทุกกรณี

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.50
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก
3. ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบขั้นต่ำ โดยใช้เฉพาะผลคะแนนสอบ 6 วิชา ซึ่งต้องมีผลคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (รหัสวิชา 89) ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม
และมีผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 29) ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม
4. พิจารณาคะแนนรวมทุกวิชาจากสูงไปต่ำ แต่หากคะแนนเท่ากันให้พิจารณาเฉพาะคะแนนรหัสวิชา 82
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเท่ากัน สาขาวิชาจะรับเพิ่มเฉพาะในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันไม่เกิน 1 คน เท่านั้น หากมีผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากันเกินกว่า 1 คน
สาขาวิชาขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้สิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ในทุกกรณี

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:57 หน้าที่ 26/27

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (รอบที่ 2)
ชื่อคณะสาขา
รหัส 00421903873
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรับนักเรียน ศิลป์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
ที่มีผลการเรียนดี เลือก
2.สังคม(รหัสวิชา 19)
PAT 7.7
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
6.PAT 7.7 ความถนัดงทางภาษาเกาหลี(รหัสวิชา 83)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน)
2.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89) (ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.50
3.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

1

ค่าธรรมเ
นียม
15000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
2.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก
3. ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบขั้นต่ำ โดยใช้เฉพาะผลคะแนนสอบ 6 วิชา ซึ่งต้องมีผลคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (รหัสวิชา 89) ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม
และมีผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 29) ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม
4. พิจารณาคะแนนรวมทุกวิชาจากสูงไปต่ำ แต่หากคะแนนเท่ากันให้พิจารณาเฉพาะคะแนนรหัสวิชา 83
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเท่ากัน สาขาวิชาจะรับเพิ่มเฉพาะในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันไม่เกิน 1 คน เท่านั้น หากมีผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากันเกินกว่า 1 คน
สาขาวิชาขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้สิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ในทุกกรณี

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-14 23:54:57 หน้าที่ 27/27

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะนิติศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส
00422001101
คณะนิติศาสตร์

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
วิทย์ฯ
การรับนักเรีย
นโควตาภาคเ
หนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

ค่าธรรมเ
นียม
35 15,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน
17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
3.1 เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
3.2 เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3.3 เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
4. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
5. จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:00:46 หน้าที่ 1/14

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะนิติศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส
00422001110
คณะนิติศาสตร์

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรั วิทย์ฯ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
บนักเรียนชาวไ
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
ทยภูเขา
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.ชาวไทยภูเขา
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยภูเขา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ผู้ที่ประสงค์จะสมัครโครงการชาวไทยภูเขา โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม
ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

1

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:00:46 หน้าที่ 2/14

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะนิติศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส
00422001201
คณะนิติศาสตร์

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
ศิลป์ฯ
การรับนักเรีย
นโควตาภาคเ
หนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติ

ค่าธรรมเ
นียม
35 15,000

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน
17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
3.1 เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
3.2 เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3.3 เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
4. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
5. จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:00:46 หน้าที่ 3/14

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะนิติศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส
00422001210
คณะนิติศาสตร์

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรั ศิลป์ฯ 1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
บนักเรียนชาวไ
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
ทยภูเขา
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.ชาวไทยภูเขา
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยภูเขา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ผู้ที่ประสงค์จะสมัครโครงการชาวไทยภูเขา โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม
ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

1

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:00:46 หน้าที่ 4/14

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะนิติศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส
00422001301
คณะนิติศาสตร์

โครงการ

กลุ่ม

โครงการเปิดโ วิทย์ฯ
อกาสให้กับนัก
เรียนผู้มีความ
สามารถด้านกี
ฬา

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ

1

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5
เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
(6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:00:46 หน้าที่ 5/14

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะนิติศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส
00422001401
คณะนิติศาสตร์

โครงการ

กลุ่ม

โครงการเปิดโ ศิลป์ฯ
อกาสให้กับนัก
เรียนผู้มีความ
สามารถด้านกี
ฬา

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติทั่วไปของโครงการกีฬาฯ
1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ

1

ค่าธรรมเ
นียม
15,000

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5
เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
(6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:00:46 หน้าที่ 6/14

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะนิติศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส
00422001501
คณะนิติศาสตร์

โครงการ

กลุ่ม

โครงการการรั วิทย์ฯ
บนักเรียนผู้มีแ
ววเป็นนักนิติศ
าสตร์

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00
3. เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ในการตอบปัญหาจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันระพี รอบชิงชนะเลิศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา องค์กรศาล หรือองค์กรในกระบวนการยุติธรรม
วิธีการคัดเลือก
1. พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร
2. พิจารณาคะแนนเพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
2.1 คะแนนการสอบ คิดเป็น 50%
2.2 คะแนนจากหลักฐานการได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็น 50%
โดยให้ค่าน้ำหนักคะแนนจากมากไปหาน้อย ตามลำดับดังนี้ ระดับประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด
2.3 เรียงลำดับผลคะแนนจาก ข้อ 2.1 และ 2.2 จากมากไปหาน้อย จำนวนไม่เกิน 2 เท่าจากจำนวนรับจริง
3. พิจารณาคะแนนการสอบสัมภาษณ์ เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
4. การตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

5

ค่าธรรมเ
นียม
15000

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:00:46 หน้าที่ 7/14

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะนิติศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส
00422001601
คณะนิติศาสตร์

โครงการ

กลุ่ม

โครงการการรั ศิลป์ฯ
บนักเรียนผู้มีแ
ววเป็นนักนิติศ
าสตร์

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า3.00
3. เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ในการตอบปัญหาจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันระพี รอบชิงชนะเลิศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา องค์กรศาล หรือองค์กรในกระบวนการยุติธรรม
วิธีการคัดเลือก
1. พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร
2. พิจารณาคะแนนเพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
2.1 คะแนนการสอบ คิดเป็น 50%
2.2 คะแนนจากหลักฐานการได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็น 50%
โดยให้ค่าน้ำหนักคะแนนจากมากไปหาน้อย ตามลำดับดังนี้ ระดับประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด
2.3 เรียงลำดับผลคะแนนจาก ข้อ 2.1 และ 2.2 จากมากไปหาน้อย จำนวนไม่เกิน 2 เท่าจากจำนวนรับจริง
3. พิจารณาคะแนนการสอบสัมภาษณ์ เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
4. การตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

5

ค่าธรรมเ
นียม
15000

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:00:46 หน้าที่ 8/14

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะนิติศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส
00422001701
คณะนิติศาสตร์

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรั วิทย์ฯ/ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
บนักเรียนจาก ศิลป์ 2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
โครงการเด็กดี
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
มีที่เรียน

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.โครงการเด็กดีมีที่เรียน
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
เงื่อนไขเฉพาะ ให้โรงเรียนออกหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร เพียงโรงเรียนละ 1
คนเท่านั้น (หากไม่มีหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน จะไม่ได้รับการพิจาณาใบสมัคร) ทั้งนี้
โปรดดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศฯ โครงการเด็กดีมีที่เรียน
ต้องมีแฟ้มสะสมผลงานและ/หรือประกาศเกียรติคุณที่แสดงว่าเป็นผู้กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม
จนเป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน
โดยจะต้องจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่นอกเหนือจากที่โรงเรียนกำหนดให้
โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่เป็นผู้รับรอง และจากผู้นำชุมชน เช่น กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ซึ่งต้องมีหนังสือรับรองชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของผู้รับรองบรรจุซองปิดผนึกพร้อม
เซ็นสลักหลังซอง

1

ค่าธรรมเ
นียม
15000

คุณสมบัติเฉพาะ
วิชาที่ใช้สอบ
ภาษาไทย (รหัสวิชา 09)
สังคม (รหัสวิชา 19)
ภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 29)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
5.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:00:46 หน้าที่ 9/14

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะนิติศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส
00422001801
คณะนิติศาสตร์

โครงการ

กลุ่ม

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

โครงการการรั วิทย์ฯ/ 1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
บนักเรียนพิกา ศิลป์ 2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
ร
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
และมีประเภทความพิการตามที่คณะ/สาขาวิชา กำหนดไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้
2.1 เป็นผู้บกพร่องบกพร่องทางการเห็น (ตาเลือนราง-ขยายตัวอักษร) หรือบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว
หรือสุขภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน
2.2 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5
เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
2.3 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
(6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

1

ค่าธรรมเ
นียม
15000

คุณสมบัติเฉพาะ
วิชาที่ใช้สอบ
ภาษาไทย (รหัสวิชา 09)
สังคม (รหัสวิชา 19)
ภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 29)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:00:46 หน้าที่ 10/14

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะนิติศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส
00422091101
คณะนิติศาสตร์
ภาคพิเศษ

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
วิทย์ฯ
การรับนักเรีย
นโควตาภาคเ
หนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

ค่าธรรมเ
นียม
40 22,000

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน
17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
3.1 เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
3.2 เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3.3 เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
4. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
5. จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:00:46 หน้าที่ 11/14

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะนิติศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส
00422091201
คณะนิติศาสตร์
ภาคพิเศษ

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
ศิลป์ฯ
การรับนักเรีย
นโควตาภาคเ
หนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติ

ค่าธรรมเ
นียม
40 22,000

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน
17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
3.1 เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
3.2 เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3.3 เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
4. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
5. จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:00:46 หน้าที่ 12/14

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะนิติศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส
00422091301
คณะนิติศาสตร์
ภาคพิเศษ

โครงการ

กลุ่ม

โครงการการรั วิทย์ฯ
บนักเรียนผู้มีแ
ววเป็นนักนิติศ
าสตร์

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
5
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5
เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6
เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
3. เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ในการตอบปัญหาจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันระพี รอบชิงชนะเลิศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา องค์กรศาล หรือองค์กรในกระบวนการยุติธรรม
วิธีการคัดเลือก
1. พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร
2. พิจารณาคะแนนเพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
2.1 คะแนนการสอบ คิดเป็น 50%
2.2 คะแนนจากหลักฐานการได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็น 50%
โดยให้ค่าน้ำหนักคะแนนจากมากไปหาน้อย ตามลำดับดังนี้ ระดับประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด
3. พิจารณาคะแนนการสอบสัมภาษณ์ เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
4. การตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

ค่าธรรมเ
นียม
22000

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:00:46 หน้าที่ 13/14

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะนิติศาสตร์ (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส
00422091401
คณะนิติศาสตร์
ภาคพิเศษ

โครงการ

กลุ่ม

โครงการการรั ศิลป์ฯ
บนักเรียนผู้มีแ
ววเป็นนักนิติศ
าสตร์

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
5
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5
เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6
เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
3. เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ในการตอบปัญหาจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันระพี รอบชิงชนะเลิศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา องค์กรศาล หรือองค์กรในกระบวนการยุติธรรม
วิธีการคัดเลือก
1. พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร
2. พิจารณาคะแนนเพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
2.1 คะแนนการสอบ คิดเป็น 50%
2.2 คะแนนจากหลักฐานการได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็น 50%
โดยให้ค่าน้ำหนักคะแนนจากมากไปหาน้อย ตามลำดับดังนี้ ระดับประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด
3. พิจารณาคะแนนการสอบสัมภาษณ์ เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
4. การตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

ค่าธรรมเ
นียม
22000

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:00:46 หน้าที่ 14/14

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00422101104
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ
และเทคโนโลยี
สาขาวิชาแอนนิเมชันและเ
กม

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
วิทย์ฯ
การรับนักเรี
ยนโควตาภา
คเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

ค่าธรรมเ
นียม
25 35,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
เกณฑ์ขั้นต่ำ
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561
1.คะแนนรวม 7 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 210 คะแนน เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560
เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559
เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1. รับเฉพาะกลุ่มแผนการเรียนวิทยาศาสตร์
2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:00:51 หน้าที่ 1/8

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00422101204
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ
และเทคโนโลยี
สาขาวิชาแอนนิเมชันและเ
กม

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
ศิลป์ฯ
การรับนักเรี
ยนโควตาภา
คเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คะแนนรวม 5 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 150
คะแนน

ค่าธรรมเ
นียม
40 35,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561
เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560
เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559
เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับกลุ่มสาระเพิ่มเติมอื่น ๆ ยกเว้นวิทยาศาสตร์
2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกข้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:00:51 หน้าที่ 2/8

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00422101304
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ
และเทคโนโลยี
สาขาวิชาแอนนิเมชันและเ
กม

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
วิทย์ฯ/
การรับผ่านช่ ศิลป์
องทางนานา
ชาติ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.หลักสูตรนานาชาติ
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

15

ค่าธรรมเ
นียม
35000

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:00:51 หน้าที่ 3/8

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00422102102
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ
และเทคโนโลยี
สาขาวิชาการจัดการสมัยใ
หม่และเทคโนโลยีสารสนเ
ทศ

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
วิทย์ฯ
การรับนักเรี
ยนโควตาภา
คเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

ค่าธรรมเ
นียม
35 33,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
เกณฑ์ขั้นต่ำ
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561
1.คะแนนรวม 7 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 210 คะแนน เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560
เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559
เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นนักเรียนชั้น ม.4-6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. รับเฉพาะกลุ่มแผนการเรียนวิทยาศาสตร์
3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:00:51 หน้าที่ 4/8

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00422102202
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ
และเทคโนโลยี
สาขาวิชาการจัดการสมัยใ
หม่และเทคโนโลยีสารสนเ
ทศ

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
ศิลป์ฯ
การรับนักเรี
ยนโควตาภา
คเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คะแนนรวม 5 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 150
คะแนน

ค่าธรรมเ
นียม
55 33,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561
เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560
เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559
เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1. รับเฉพาะแผนการเรียนกลุ่มภาษาต่างประเทศ (ศิลป์ - คำนวณ เท่านั้น)
และเรียนหน่วยกิตวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:00:51 หน้าที่ 5/8

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00422102302
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ
และเทคโนโลยี
สาขาวิชาการจัดการสมัยใ
หม่และเทคโนโลยีสารสนเ
ทศ

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
วิทย์ฯ/
การรับผ่านช่ ศิลป์
องทางนานา
ชาติ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.หลักสูตรนานาชาติ
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th

15

ค่าธรรมเ
นียม
33000

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:00:51 หน้าที่ 6/8

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00422171103
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ
และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์
แวร์ หลักสูตรนานาชาติ

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
วิทย์ฯ
การรับนักเรี
ยนโควตาภา
คเหนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 30
คะแนน)
2.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า 20
คะแนน)

ค่าธรรมเ
นียม
50 40,000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561
เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560
เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559
เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นนักเรียนชั้น ม.4-6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561
เท่านั้น
3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:00:51 หน้าที่ 7/8

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00422171203
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ
และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์
แวร์ หลักสูตรนานาชาติ

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
วิทย์ฯ
การรับผ่านช่
องทางนานา
ชาติ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.หลักสูตรนานาชาติ
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
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ค่าธรรมเ
นียม
40000

คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:00:51 หน้าที่ 8/8

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00422401101
วิทยาลัยนานาชาตินวัตก
รรมดิจิทัล
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทั
ล

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
วิทย์ฯ
การรับนักเรีย
นโควตาภาคเ
หนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
2.สังคมศึกษา(รหัสวิชา 19)
3.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)
4.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39)
5.ฟิสิกส์(รหัสวิชา 49)
6.เคมี(รหัสวิชา 59)
7.ชีววิทยา(รหัสวิชา 69)

เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 1(รหัสวิชา 39) (ไม่น้อยกว่า 30
คะแนน)
2.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 40
คะแนน)

ค่าธรรมเ
นียม
20 55000

คุณสมบัติ

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50
4.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่าในวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.75
คุณสมบัติเฉพาะ
1.รับเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:00:50 หน้าที่ 1/3

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00422401201
วิทยาลัยนานาชาตินวัตก
รรมดิจิทัล
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทั
ล

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
ศิลป์ฯ
การรับนักเรีย
นโควตาภาคเ
หนือ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

คุณสมบัติ

รับ

1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89)
2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป(รหัสวิชา 99)
3.ภาษาไทย(รหัสวิชา 09)
4.สังคม(รหัสวิชา 19)
5.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29)

คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
2.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50
3.GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่าในวิชาภาษาอังกฤษ รวมไม่น้อยกว่า 2.75
4.มีคุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ
คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้
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เกณฑ์ขั้นต่ำ
1.คณิตศาสตร์ 2(รหัสวิชา 89) (ไม่น้อยกว่า 30
คะแนน)
2.ภาษาอังกฤษ(รหัสวิชา 29) (ไม่น้อยกว่า 40
คะแนน)

1. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

ค่าธรรมเ
นียม
55000

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นนักเรียนชั้น ม.4-6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3.จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ใบแสดงผลการเรียน
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:00:50 หน้าที่ 2/3

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (รอบที่ 2)

ชื่อคณะสาขา
รหัส 00422401301
วิทยาลัยนานาชาตินวัตก
รรมดิจิทัล
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทั
ล

โครงการ

กลุ่ม

รอบที่ 2
วิทย์ฯ/
การรับผ่านช่ ศิลป์
องทางนานาช
าติ

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

คุณสมบัติ

ค่าธรรมเ
นียม
32 55000

รับ

คุณสมบัติทั่วไป
1.หลักสูตรนานาชาติ
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th
คุณสมบัติเฉพาะ
เอกสารประกอบการสมัคร

พิมพ์เอกสารวันที่ 2018-10-15 00:00:50 หน้าที่ 3/3

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

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

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

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

ส่วนที่ 2

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

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

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

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

กลุ่มศิลปศาสตร์
09
19
29
89
99

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

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

วิชาที่คณะวิจิตรศิลป์จัดสอบเอง
รหัสวิชา
FA1
FA3

ชื่อวิชา
ความรู้ทั่วไปทางทัศนศิลป์และวาดเส้นเบื้องต้น
ความรู้ทั่วไปทางการออกแบบและปฏิบัติการ

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

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

ก

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

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561
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เอกสารแนบท้าย
เรื่อง การรับนักเรียนตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2562
*****
โปรดอ่านเอกสารนี้ก่อนการสมัคร และปฏิบัตติ ามคาแนะนาในเรื่องการสมัคร
…………………………
1. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร
1.1 เป็นชาวไทยภูเขาสัญชาติไทย ประกอบด้วย 9 ชาติพันธุ์ ดังนี้
(1) กะเหรี่ยง หรือซึ่งอาจเรียกว่า ปกาเกอะญอ (สกอว์) โพล่ง (โปว์)
ตองสู้ (ปะโอ) บะแก (บะแว)
(2) ม้ง
หรือซึ่งอาจเรียกว่า แม้ว
(3) เมี่ยน หรือซึ่งอาจเรียกว่า เย้า, อิ้มเมี่ยน
(4) อาข่า หรือซึ่งอาจเรียกว่า อีก้อ
(5) ลาหู่
หรือซึ่งอาจเรียกว่า มูเซอ
(6) ลีซู
หรือซึ่งอาจเรียกว่า ลีซอ
(7) ลัวะ
หรือซึ่งอาจเรียกว่า ละเวือะ, ละว้า, ถิ่น, มัล, ปรัย
(8) ขมุ
(9) มลาบรี หรือซึ่งอาจเรียกว่า คนตองเหลือง
ตามระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎร
ให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543
1.2 ต้องถือกาเนิด /หรือ มีภูมิลาเนาปัจจุบันในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี กาแพงเพชร เชียงราย
เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ เพชรบูรณ์ พะเยา พิษณุโลก ลาพูน ลาปาง สุโขทัย และจังหวัดอุทัยธานี
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัคร
1.3 บิดา มารดา ผู้ป กครอง หรือผู้อุปการะของผู้ส มัครต้องมีภูมิลาเนาปัจจุบันในท้องที่
จังหวัดกาญจนบุรี กาแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ เพชรบูรณ์ พะเยา พิษณุโลก
ลาพูน ลาปาง สุโขทัย และจังหวัดอุทัยธานี ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันรับสมัคร
1.4 ต้องจบการศึกษาหรือกาลั งเรียนอยู่ในชั้นมัธ ยมศึกษาตอนปลาย สถาบันการศึกษา
ใน 15 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี กาแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่
เพชรบูรณ์ พะเยา พิษณุโลก ลาพูน ลาปาง สุโขทัย และจังหวัดอุทัยธานี โดยมีเวลาศึกษาติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 2 ปี กรณีจบการศึกษา ต้องจบมาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันรับสมัคร
1.5 ต้องมีเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.25 สาหรับผู้ที่กาลังเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ดูจากคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคเรียนแรก
1.6 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สุขภาพดีและไม่เป็นโรค มีบุคลิกลักษณะเหมาะสมกับการเป็นผู้นา
1.7 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้ กระทา
โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
1.8 ไม่เ คยถูก คัด ชื่อ ออกหรือ ถูกไล่อ อกจากสถาบัน การศึกษาใด ๆ เพราะความผิด ทาง
ความประพฤติ
1.9 จะต้องไม่เป็นผู้มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยใด ๆ ในวันที่กาหนดให้สมัคร

-22. จานวนนักศึกษาที่จะรับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะรับนักศึกษาตามโครงการนี้ จานวน 19 คน คณะวิชาที่รับเข้าศึกษา
รวม 9 คณะ ได้แก่
1) คณะมนุษยศาสตร์
2) คณะศึกษาศาสตร์
3) คณะสังคมศาสตร์
4) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
5) คณะสัตวแพทยศาสตร์
6) คณะบริหารธุรกิจ
7) คณะเศรษฐศาสตร์
8) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
9) คณะนิติศาสตร์
3. การสมัครเพือ่ เข้ารับการคัดเลือก
3.1 ต้องสมัครสอบ GAT/PAT และสมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ในระบบของสานัก
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ทางเว็บไซต์ http://www.niets.or.th
ตามกาหนดการรับสมัครของ สทศ.
3.2 ต้องเข้าระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
ทางเว็บไซต์ http://www.mytcas.com/TCAS62 เพื่อลงทะเบียนในการยืนยันตัวตน
3.3 ต้องเข้าระบบรับสมัครโครงการชาวไทยภูเขาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาเนินการกรอก
ข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ และพิมพ์ใบสมัคร ระหว่างวันที่
4–10 กุมภาพันธ์ 2562 (ปิดระบบรับสมัครและพิมพ์ใบสมัครวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น.)
3.4 ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการรับสมัครตามที่กรมการปกครองกาหนด ระหว่างวันที่
4-14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ที่ว่าการอาเภอ ที่มีภูมิลาเนาอยู่ปัจจุบัน (สอบถามกาหนดการได้ที่ ที่ว่าการอาเภอ)
3.5 เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร เป็นไปตามรายละเอียดตามประกาศของจังหวัด
3.6 ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกรหัส/คณะ/สาขาวิชา ได้เพียง 1 อันดับ และเลือกกลุ่มที่เน้นการเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มที่เน้นการเรียนด้านศิลปศาสตร์ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากวัน/เวลา
สอบ กลุ่มวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และกลุ่มศิลปศาสตร์ ตรงกัน
3.7 ส าหรั บผู้ มีสิ ทธิ์ สมั ครโควตานั กเรี ยนในเขตพั ฒนาภาคเหนือ (การรับ นัก เรีย นโควตา
ภาคเหนือ ฯ) สามารถเลือกรหัส/คณะ/สาขาวิชาที่รับนักศึกษาโครงการชาวไทยภูเขา (ตามเอกสารแนบท้ายนี้)
เพิ่มเติมได้ 1 อันดับ โดยเป็นการเลือกรหัส/คณะ/สาขา อย่างเป็นอิสระ เพิ่มเติมจากการเลือก 2 อันดับ ใน
โควตาภาคเหนือ แต่การเลือกคณะ/สาขา จะต้องสัมพันธ์กับการเลือกวิชาสอบกลุ่มที่เน้นการเรียนด้านวิทยาศาสตร์
– คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มที่เน้นการเรียนด้านศิลปศาสตร์ ในการเลือกอันดับการเลือกของโควตาภาคเหนือ เพื่อให้
ได้สิทธิ์พิจารณาคัดเลือก ทั้ง 2 ประเภท ซึ่งใช้คะแนนสอบชุดเดียวกัน
4. การพิจารณาคัดเลือก
มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ใ ช้ค ะแนนจากการสอบวิช าสามัญ 9 วิช า เป็น หลัก ร่ว มกับ
การใช้คะแนน PAT ในบางคณะ/สาขาวิชา โดยจะพิจารณาตามเกณฑ์และคุณสมบัติที่คณะกาหนด
4.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกของอาเภอและจังหวัดแล้ว จึงจะได้รับการพิจารณา
4.2 ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้

-34.3 ผู้ ส มั ครที่ ใช้ สิ ทธิ์ ทั้ ง 2 ประเภท คื อ โครงการชาวไทยภู เขา และโควตาภาคเหนื อ
มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่ จะพิ จารณาคั ดเลื อกให้ เข้ าเรี ยนตามโครงการชาวไทยภู เ ขาของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย เป็นลาดับแรกก่อน หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนของกระทรวงมหาดไทยแล้ว
จะตัดสิทธิ์โควตาภาคเหนือ แต่หากผู้สมัครไม่ได้รับการคัดเลือกฯ มหาวิทยาลัยจะนารายชื่อและคะแนนไป
พิจารณาในอันดับการเลือกโควตาภาคเหนือต่อไป
5. กาหนดวิชา วันและเวลาสอบ
5.1 สอบ GAT/PAT ในวันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้เลือกสมัครคณะศึกษาศาสตร์ ให้สมัครสอบวิชา PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
5.2 สอบวิชาสามัญ 9 วิชา ในวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2562 กาหนดวันและเวลาสอบโปรด
ติดตามจากประกาศตารางสอบของ สทศ.
วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก
กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
กลุ่มศิลปศาสตร์
ภาษาไทย (09)
ภาษาไทย (09)
สังคมศึกษา (19)
สังคมศึกษา (19)
ภาษาอังกฤษ (29)
ภาษาอังกฤษ (29)
คณิตศาสตร์1 (39)
คณิตศาสตร์2 (89)
ฟิสิกส์ (49)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (99)
เคมี (59)
ชีววิทยา (69)
6. ประกาศเลขประจาตัวผู้สมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกโครงการชาวไทยภูเขา
มหาวิทยาลัย เชีย งใหม่ จะประกาศเลขประจาตัว ผู้ส มัคร และรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก
โครงการชาวไทยภูเ ขา ในวัน ที ่ 1 มีน าคม 2562 ผู้ ส มั ค รสอบจะตรวจสอบรายชื่ อ ได้ ท างเว็ บ ไซต์
http://www.reg.cmu.ac.th
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ จะประกาศรายชื่อ ผู้ ผ่ านการคัด เลื อกและมี สิ ท ธิ์ เข้ าสอบสัม ภาษณ์
ในวันที่ 12 เมษายน 2562 ทางเว็บไซต์ http://www.reg.cmu.ac.th และกาหนดการต่าง ๆ เป็นไป
ตามกาหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา
2562 รอบที่ 2
8. การสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 19 เมษายน 2562
และตรวจร่างกาย ณ สถานที่ที่กาหนด (จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของสานักทะเบียนและประมวลผล)
9. การยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะต้องดาเนินการยืนยันสิทธิเ์ ข้า
ศึกษาในระบบ Clearing House ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทางเว็บไซต์
http://www.mytcas.com/TCAS62 ในวันที่ 24-25 เมษายน 2562

-4หากไม่ ด าเนิ น การใดๆในระบบดั ง กล่ า วจะถื อ ว่ า ท่ า นยั ง ไม่ ป ระสงค์ ใ ช้ สิ ท ธิ์ ใ นการเข้ า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และถือว่าท่านประสงค์สละสิทธิ์ทุนตามโครงการรับนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562
10. ประกาศรายชือ่ ผูย้ นื ยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 27 เมษายน
2562 ให้ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2562 ตรวจสอบรายชื่อจากประกาศดังกล่าวอีกครั้ง
11. รายงานตัวขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้ยื น ยั น สิ ทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลั ยเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2562 จะต้องรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้ ผู้ประสงค์สมัครเพื่อรับทุนตามโครงการรับนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 ให้ดาเนินการตามกาหนดการรับสมัครของกรมการปกครอง
และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ ที่ว่าการอาเภอ
สานักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตุลาคม 2561

เอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา
ในโครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา ปีการศึกษา 2562
1.

2.

3.

4.

ชนิด / ประเภทกีฬา ที่รับสมัคร
1.1 กรีฑา
1.2 ว่ายน้า
1.3 โปโลน้า
1.4 บาสเกตบอล
1.5 ฟุตบอล
1.6 วอลเลย์บอล
1.7 กอล์ฟ
1.8 ซอฟท์บอล
1.9 เซปักตะกร้อ
1.10 ดาบสากล
1.11 ดาบไทย
1.12 เทควันโด
1.13 เทนนิส
1.14 เทเบิลเทนนิส
1.15 แบดมินตัน
1.16 ยิงปืน
1.17 ยูโด
1.18 รักบีฟุตบอล
1.19 เปตอง
1.20 วอลเลย์บอลชายหาด
1.21 เรือพาย
1.22 ลีลาศ
1.23 คาราเต้-โด
1.24 ครอสเวิร์ด
1.25 หมากกระดาน
1.26 หมากล้อม
1.27 บริดจ์
1.28 จักรยาน
1.29 ยิงธนู
1.30 ยกน้าหนัก
1.31 ฮ๊อกกี
1.32 ขี่ม้า
ผลงานและความสามารถทางการกีฬาดีเด่นในระดับใดระดับหนึ่ง ดังนี้
2.1 เป็นนักกีฬามาตรฐานระดับโลก โดยมีต้าแหน่งระดับโลกอย่างชัดเจน
2.2 เป็นนักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ หรือเป็นนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติที่
ด้าเนินการโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือกรมพลศึกษา หรือคณะกรรมการ
โอลิมปิคแห่งประเทศไทย เป็นผู้ส่งเข้าร่วมการแข่งขันและหรือรับรอง
2.3 มีผลงานการแข่งขันกีฬา โดยได้รับอันดับที่ 1-3 จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (รอบสุดท้าย) หรือกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ (รอบสุดท้าย)
2.4 มีผลงานการแข่งขันกีฬา โดยได้รับอันดับที่ 1-3 จากการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (รอบสุดท้าย)
หรือกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย (รอบสุดท้าย)
2.5 มีผลงานการแข่งขันกีฬา โดยได้รับอันดับที่ 1-3 จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค) หรือการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค) หรือการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (สนามต่างๆ)
2.6 ประวัติผลงานและความสามารถทางกีฬาดีเด่นภายในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (นับตังแต่ 1 มกราคม 2559 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562) โดยมีการเล่นกีฬาและฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การพิจารณา
3.1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณาผลคะแนนจากการสอบสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562 ตามที่ระบุไว้ใน
ระเบียบการสอบคัดเลือกฯ
3.2 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สินสุด
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา
4.1 มีสัญชาติไทยและเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
4.2 เป็นผู้ที่ส้าเร็จการศึกษา หรือก้าลังศึกษาในชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
4.3 ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบการสอบสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562 และจะต้องผ่านเกณฑ์ขันต่้าตามที่คณะ/สาขาวิชา
ที่เลือกได้ก้าหนดไว้
4.4 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่ส้าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ
เล่นกีฬา
4.5 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ
4.6 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครในคณะ/สาขาวิชาได้เพียงอันดับเดียว โดยจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่แต่ละคณะก้าหนด
ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561

5.

6.
7.

คุณสมบัติเฉพาะของคณะ/สาขาวิชา ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะต้องมี
คุณสมบัติเพิ่มเติมจากคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี
คุณสมบัติเป็นไปตามที่คณะก้าหนด
หากผู้เข้าศึกษาให้ข้อมูลเท็จหรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้แต่ปรากฏความเท็จขึ้นภายหลังจะต้องถูกตัดสิทธิ์การเช้าศึกษา
ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอน ถือเป็นที่สิ้นสุด
ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561

เอกสารแนบท้ายประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการเด็กดีมีที่เรียน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้ที่กระทำควำมดี มีคุณธรรม จริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมมำโดยตลอด
1.2 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 และมีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม ตำมที่คณะ/สำขำวิชำกำหนด
1.3 ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงำนและ/หรือประกำศเกียรติคุณ ที่แสดงว่ำเป็นผู้ที่กระทำควำมดี มีคุณธรรม จริยธรรม จน
เป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน โดยมีหนังสือรับรองจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำที่นักเรียนศึกษำอยู่
เป็นผู้รับรอง ซึ่งหนังสือรับรองต้องบรรจุซองปิดผนึกพร้อมเซ็นสลักหลังซอง โดยดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทำง
website http://www.reg.cmu.ac.th
1.4 ให้โรงเรียนออกหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัคร พร้อมเอกสำรประกอบกำรสมัคร เพียงโรงเรียนละ 1 คนเท่านั้น
(หำกไม่มีหนังสือส่งรำยชื่อผู้สมัครจำกโรงเรียน จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำใบสมัคร)
1.5 ต้องส่งหนังสือรับรองว่ำเป็นผู้กระทำควำมดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน
จำกผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ฯลฯ ซึ่งหนังสือรับรองต้องมีชื่อ-นำมสกุล และตำแหน่งของผู้รับรองบรรจุ
ซองปิดผนึกพร้อมเซ็นสลักหลังซอง
1.6 เป็นผู้มีสุขภำพแข็งแรง ไม่เป็นโรคหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ไม่เป็นโรคหรือควำมพิกำรอื่น ๆ รวมถึง
ควำมพิกำรทำงสมอง ที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบคัดเลือกเห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำเล่ำเรียน
โดยมีควำมเห็นของแพทย์ประกอบ
2. เกณฑ์การพิจารณาความประพฤติที่แสดงว่าเป็นผู้กระทาความดี
ประการที่ 1 มีคุณธรรมและจริยธรรมและมีค่านิยมที่พึงประสงค์
1.1 มีควำมจงรักภักดี ต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ หมำยถึง กำรตระหนักถึงควำมสำคัญของควำมเป็น
ชำติไทย กำรยึดมั่นในหลักศีลธรรมของศำสนำ และกำรจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์
1.2 มีควำมเสียสละ หมำยถึงกำรยอมเสียผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผู้อื่น หรือสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์
จำกกำรกระทำของตน
1.3 มีสัมมำคำรวะ อ่อนน้อม ถ่อมตนพูดจำสุภำพ อ่อนโยน ถูกต้องตำมกำลเทศะ
1.4 มีควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
1.5 มีควำมเอื้ออำทรระหว่ำงครอบครัว ชุมชน สังคม
1.6 มีควำมกตัญญูกตเวทีและมีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน
1.7 มีควำมละอำยและเกรงกลัวต่อกำรทำชั่ว
1.8 มีควำมซื่อสัตย์ ขยัน มำนะอุตสำหะ อดทน ประหยัดและอดออม
1.9 มีระเบียบวินัย เช่น กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ กติกำของสังคม ปฏิบัติตนตรงต่อเวลำ รู้จักมี
กำรวำงแผน และปฏิบัติตำมแผนได้สำเร็จ
1.10 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบำยมุข กำรพนัน ยำเสพติดและของมึนเมำ ไม่เที่ยวเตร่ยำมวิกำล ไม่มั่วสุมทำงเพศ
และมีส่วนร่วมกับสังคมในกำรช่วยลดหรือแก้ปัญหำด้ำนอบำยมุข
ประการที่ 2 มีจิตสาธารณะ โดยมีการแสดงออกถึงความพร้อม ความปรารถนาที่จะอุทิศตนเพือ่ ส่วนรวม
ถึงการใช้และการรักษาสิ่งของที่เป็นส่วนรวม
2.1 หลีกเลี่ยงกำรใช้หรือกำรกระทำที่จะทำให้เกิดควำมชำรุดเสียหำยต่อส่วนรวม ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
2.2 กำรถือเป็นหน้ำที่ที่จะมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำของส่วนรวม ในวิสัยที่ตนสำมำรถทำได้
2.3 กำรเคำรพสิทธิในกำรใช้ของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
2.4 มีกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยมีควำมตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนกำรดำเนินชีวิตและ
ลักษณะนิสัยกำรบริโภคส่วนตนเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
2.5 สนับสนุนให้บุคคลมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำของส่วนรวม ทั้งในด้ำนสิ่งแวดล้อมทรัพยำกรและกำร
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม
ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561
1

ประการที่ 3 รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
3.1 เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษำ ค้นคว้ำ หำควำมรู้ มีกำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงสม่ำเสมอ และสำมำรถนำ
ควำมรู้มำพัฒนำตนเองได้อย่ำงเหมำะสม
3.2 มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี
3.3 มีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและมีวิธีคิดอย่ำงเป็นระบบ
3.4 มีควำมสำมำรถในกำรมองปัญหำแนวทำงที่จะแก้ปัญหำในฐำนะสมำชิกของสังคมได้
3.5 มีกำรดูแลสุขภำพและมีสุขภำพจิตดี โดยมีลักษณะนิสัยกำรดูแลสุขภำพร่ำงกำยให้สะอำดแข็งแรงและ
รู้จักหำควำมสุขให้แก่ตนเองได้อย่ำงเหมำะสม
ประการที่ 4 รักความเป็นไทย และวัฒนธรรมไทย
4.1 สืบสำนและเผยแพร่เอกลักษณ์ไทย
4.2 ปฏิบัติตำมวัฒนธรรมและประเพณีไทย
4.3 วำงตัวได้เหมำะสมกับกำลเทศะ
4.4 จิตใจรักควำมเป็นชำติไทย
4.5 มีควำมสำมำรถที่จะเข้ำใจ ยอมรับ รู้จักคุณค่ำและอดทน ใจกว้ำงต่อวัฒนธรรมที่แตกต่ำง
ประการที่ 5 มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
5.1 เคำรพในสิทธิและเสรีภำพของผู้อื่น
5.2 ใช้สิทธิในกำรเลือกตั้งทุกระดับ
5.3 กำรยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น และรู้จักแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงมีเหตุผลและมีควำมเหมำะสม
5.4 สำมำรถใช้หลักกำรทำงประชำธิปไตยเป็นพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิตประจำวัน
5.5 สนับสนุนให้ผู้อื่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในวิถีประชำธิปไตย
ประการที่ 6 มีความเป็นผู้นา หมำยถึงบุคคลที่มีควำมสำมำรถเหนี่ยวนำผู้อื่นหรือกลุ่ม ให้มีเป้ำหมำยที่เหมือนกัน
พร้อมทั้งสำมำรถนำพำเขำเหล่ำนั้นให้บรรลุจุดมุ่งหมำยตำมต้องกำร
6.1 มีควำมเป็นต้นแบบในควำมคิด กำรพูด กำรกระทำที่สร้ำงสรรค์ เป็นผู้นำด้วยแบบอย่ำงพฤติกรรมที่
เหมำะสมอย่ำงสม่ำเสมอและเป็นไปตำมธรรมชำติ
6.2 มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งสร้ำงผลกระทบทำงบวกแก่สังคม และสำมำรถสร้ำงวิสัยทัศน์ที่มีควำมชัดเจนทั้งเชิง
ควำมหมำยและควำมน่ำสนใจ
6.3 มีควำมกล้ำตัดสินใจที่เหมำะสมทันกำรณ์ และต้องกล้ำรับผิดชอบต่อผลของกำรตัดสินใจ
6.4 มีควำมสำมำรถในกำรจัดลำดับควำมสำคัญของงำน
6.5 สำมำรถสร้ำงควำมศรัทธำและควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อสมำชิกในกลุ่ม และสำมำรถสร้ำงแรงบันดำลใจให้
กลุ่มในกำรทำงำนไปสู่เป้ำหมำย
6.6 มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรประสำนงำน
6.7 กล้ำแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
6.8 เป็นผู้นำหรือสมำชิกชมรมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อส่วนรวมและสังคม
6.9 จัดกำรกับวิกฤตได้ดี
6.10 จัดกำรกับปัญหำเฉพำะหน้ำและไม่ทำให้งำนติดชะงัก
3. คุณสมบัติเฉพาะของคณะ/สาขาวิชา ให้เป็นไปตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ
ในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1 และรอบที่ 2
4. การคัดเลือก
1. พิจำรณำจำกคะแนนสะสมเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ตำมที่คณะกำหนด
2. พิจำรณำจำกแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) และ/หรือประกำศเกียรติคุณกำรกระทำควำมดี มีคุณธรรม จริยธรรม
กำรอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน และควำมประพฤติที่แสดงว่ำเป็นผู้กระทำควำมดี
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การคัดเลือก (ต่อ)
3. พิจำรณำจำกหนังสือรับรองจำกผู้บริหำรโรงเรียน และหนังสือรับรองจำกผู้นำชุมชน
4. พิจำรณำจำกกำรเขียนเรียงควำมเกี่ยวกับกำรกระทำควำมดี มีคุณธรรม จริยธรรมและอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน
5. สอบสัมภำษณ์และกำรทดสอบอื่นๆ ตำมที่คณะเห็นสมควร
6. การตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด
5. เงื่อนไขการเข้าศึกษา
1. ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำโครงกำรเด็กดีมีที่เรียน ต้องเข้าชมรมอาสาสมัคร เพื่อให้บริกำรชุมชนของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ตลอดหลักสูตรกำรศึกษำ และประพฤติตนเป็นตัวอย่ำงที่ดีของนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
2. ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำโครงกำรเด็กดีมีที่เรียนสำมำรถขอทุนกำรศึกษำได้ตำมระเบียบฯ ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
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กาหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS) ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2
2.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ และการรับนักเรียนร่วมกับโควตาภาคเหนือ ,
การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา
ลาดับที่

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

1

4-10 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนดาเนินการสมัคร ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th (ปิดระบบรับสมัคร
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น.)

2

4-10 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ประสงค์สมัครโครงการชาวไทยภูเขาดาเนินการสมัครทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
และพิมพ์ใบสมัครโครงการชาวไทยภูเขา (ปิดระบบรับสมัครวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น.)

3

4-14 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สมัครโครงการชาวไทยภูเขายื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กรมการปกครองกาหนด
ณ ที่วา่ การอาเภอ ที่มีภมู ิลาเนาปัจจุบนั (สอบถามกาหนดการได้ที่ ที่วา่ การอาเภอ)

4

11-14 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนพิมพ์ใบสมัคร ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
นาใบสมัครและเงินค่าสมัครไปยื่น-ชาระเงิน ที่หน่วยรับสมัครของโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่เท่านั้น
15-19 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนส่งเอกสารการสมัครให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 มีนาคม 2562
ประกาศเลขประจาตัวผู้สมัคร / รายชื่อผู้มีสิทธิร์ ับการคัดเลือก / จานวนโควตาที่จัดสรรให้
ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th

5
6
7
8
9

6-7 เมษายน 2562
12 เมษายน 2562
19 เมษายน 2562

10
11

24 เมษายน 2562
24-25 เมษายน 2562

12

27 เมษายน 2562

13

แก้ไขคณะและสาขาวิชา สาหรับผู้ที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก , เข้ารับการตรวจร่างกายและเอกซเรย์
ตามสถานที่ที่กาหนด (จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
นักเรียนยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ
Clearing House ทาง website http://www.mytcas.com/TCAS62
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา รอบที่ 2 ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

ปลายเดือนกรกฎาคม 2562 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

กาหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561)

2.2 การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ (สานักทะเบียนและประมวลผลดาเนินการ)
ลาดับที่
1

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

19-26 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนดาเนินการสมัคร ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
(ปิดระบบรับสมัครวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น.) โดยชาระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) ทุกสาขา และส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการชาระเงิน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่
คณะกาหนด ให้สานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ชาระเงินได้ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ตามเวลาทาการของธนาคาร)

2

28 กุมภาพันธ์ 2562

วันสุดท้ายในการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ให้ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น
ทั้งนี้จะยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสาคัญ

3
4
5

6-7 เมษายน 2562
12 เมษายน 2562
19 เมษายน 2562

ยกเลิกสิทธิใ์ นการสมัครเข้าคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก , เข้ารับการตรวจร่างกายและเอกซเรย์
ตามสถานที่ที่กาหนด (จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์)

6
7

24 เมษายน 2562
24-25 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
นักเรียนยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ Clearing House
ทาง website http://www.mytcas.com/TCAS62

8

27 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.)

9 ปลายเดือนกรกฎาคม 2562 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ระกาศของคณะ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คณะที่ประสงค์เข้าศึกษา
กาหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561)

2.3 การรับนักเรียนที่ดาเนินการโดยคณะ
ลาดับที่

วัน เดือน ปี

1
2
3

คณะกาหนด
12 เมษายน 2562
19 เมษายน 2562

4
5

24 เมษายน 2562
24-25 เมษายน 2562

กิจกรรม
นักเรียนดาเนินการสมัคร ตามกาหนดการของคณะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก , เข้ารับการตรวจร่างกายและเอกซเรย์
ตามสถานที่ที่กาหนด (จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
นักเรียนยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ Clearing House
ทาง website http://www.mytcas.com/TCAS62

6
27 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ปลายเดือนกรกฎาคม 2562 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ระกาศของคณะ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คณะที่ประสงค์เข้าศึกษา
กาหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561)

