
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 
 

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 256 4  
ตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (TCAS) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึ กษาใน TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota  
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

 
1.  คุณสมบัติ 

1.1) เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
1.2) เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
1.3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและ  

จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
1.4) เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยหรือพำนักต่างแดนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
1.5) ไม่เป็นผู ้ท ี ่ถ ูกลงโทษเนื ่องจากการกระทำผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบฯ เพื ่อสมัครเข้าศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
1.6) เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารบัการคัดเลือกในการสมัคร TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตาฯ หรือได้รับการคืนสิทธิ์จากการ 

สละสทิธิ์เข้าศึกษา 
1.7) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่โครงการระบุตามช่วงเวลาที่ดำเนินการรับสมัคร 

 
2.  ประเภทโครงการที่รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

2.1) ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล มี 8 ประเภทโครงการดังนี้ 
2.1.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ 
2.1.2 การรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ 
2.1.3 การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา 
2.1.4 การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ โดยมีโครงการดังนี้ 

- การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน 
- การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 
- การรับนักเรียนจากโครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา 
- การรับนักเรียนพิการ 
- โครงการพิเศษอื่นๆ 

2.2) ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ มี 1 ประเภทโครงการดังนี้ 
 การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ 

 

 

-สำเนา- 
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3.  รหัส-คณะ-สาขาวิชาที่มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
3.1) ประเภทโครงการที่ดำเนนิการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล 
3.1.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ 

ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 
1 00420101201010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 75 
2 00420102201012 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 30 
3 00420104201012 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาประวัตศิาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 10 
4 00420105201011 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบา้นและชุมชน ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 11 
5 00420105201020 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบา้นและชุมชน ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 22 
6 00420106201012 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา ภาคปกติ  

(หลักสูตร ไทย) 
30 

7 00420108201012 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรชัญา ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 25 
8 00420110201010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 20 
9 00420111201012 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 19 

10 00420112201010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจีน ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 30 
11 00420113201012 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 35 
12 00420114201012 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมพม่า ภาคปกติ 

(หลักสูตร ไทย) 
15 

13 00420115201011 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวทิยา (แขนงจิตวิทยาคลินิก) ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

9 

14 00420115201020 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวทิยา (แขนงจิตวิทยาคลินิก) ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

8 

15 00420116201011 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวทิยา (แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

9 

16 00420116201020 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวทิยา (แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

8 

17 00420192201012 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) 35 
18 00420201201012 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 27 
19 00420204201012 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 14 
20 00420205201012 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 25 
21 00420206201012 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศกึษา ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 19 
22 00420207201011 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 25 
23 00420208201011 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 8 
24 00420209201011 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเคมี ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 30 
25 00420210201012 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศลิปศกึษา ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 10 
26 00420211201011 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณติศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 40 
27 00420212201011 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 4 
28 00420212201022 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 4 
29 00420213201011 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมศึกษา ภาคปกติ  

(หลักสูตร ไทย) 
5 
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3.1.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ (ต่อ) 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 
30 00420213201022 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมศึกษา ภาคปกติ  

(หลักสูตร ไทย) 
5 

31 00420214201012 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวยั - การศึกษาพิเศษ  
(แขนงการศึกษาพิเศษ) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

12 

32 00420215201012 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวยั - การศึกษาพิเศษ  
(แขนงการศึกษาปฐมวัย) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

16 

33 00420301201012 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศลิปะภาพพิมพ์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 20 
34 00420302201012 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาจติรกรรม ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 15 
35 00420303201012 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาประติมากรรม ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 20 
36 00420304201012 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศลิปะไทย ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 20 
37 00420305201012 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาการออกแบบ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 20 
38 00420307201010 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ภาคปกติ 

(หลักสูตร ไทย) 
20 

39 00420308201012 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสหศาสตรศ์ิลป์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 20 
40 00420310201010 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ ภาคปกติ  

(หลักสูตร ไทย) 
20 

41 00420311201012 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศลิปะการแสดง ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 18 
42 00420401201011 คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 24 
43 00420401201022 คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 24 
44 00420403201011 คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวทิยาและมานษุยวิทยา ภาคปกติ 

(หลักสูตร ไทย) 
14 

45 00420403201022 คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวทิยาและมานษุยวิทยา ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

14 

46 00420407201011 คณะสังคมศาสตร์ สาขาอาเซียนศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 6 
47 00420407201022 คณะสังคมศาสตร์ สาขาอาเซียนศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 24 
48 00420501201011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคม,ีเคมีอุตสาหกรรม,ชีวเคมี,ชีวเคมี

เทคโนโลยี ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 
125 

49 00420502201011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา,จุลชีววทิยา,สตัววิทยา ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

95 

50 00420503201011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟสิิกส์,วัสดุศาสตร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

75 

51 00420504201011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 30 
52 00420505201011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอัญมณวีิทยา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 23 
53 00420506201011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์,สถิติ ภาคปกติ  

(หลักสูตร ไทย) 
87 

54 00420507201011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

57 
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3.1.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ (ต่อ) 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 
55 00420508201011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการข้อมูล ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 30 
56 00420571201011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาคปกติ 

(หลักสูตร นานาชาต)ิ 
20 

57 00420601201011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

80 

58 00420602201011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

65 

59 00420603201011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

50 

60 00420604201011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

100 

61 00420605201011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

130 

62 00420606201011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

15 

63 00420608201011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

45 

64 00420680201011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาคปกติ 
(หลักสูตร นานาชาต)ิ 

20 

65 00420681201011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและ
เครือข่าย ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) 

10 

66 00420690201011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ 
(หลักสูตร ไทย) 

15 

67 00420691201011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ 
(หลักสูตร ไทย) 

15 

68 00420692201011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 
(หลักสูตร ไทย) 

5 

69 00420693201011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ  
(หลักสูตร ไทย) 

20 

70 00420701201011 คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 65 
71 00420801201011 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคปกติ  

(หลักสูตร ไทย) 
45 

72 00420802201011 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา,โรคพืช, 
ปฐพีศาสตร์, ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร,สัตวศาสตร์และ 
สัตว์นำ้, ทรัพยากรปา่ไม้และวนเกษตร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

180 

73 00420901201011 คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทนัตแพทยศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

30 

74 00421001201011 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสชัศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 100 



5 
 

3.1.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ (ต่อ) 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 
75 00421101201011 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ  

(หลักสูตร ไทย) 
70 

76 00421102201011 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบำบัด ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

40 

77 00421103201011 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 50 
78 00421104201011 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด ภาคปกติ  

(หลักสูตร ไทย) 
45 

79 00421201201011 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

125 

80 00421280201011 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร นานาชาต)ิ 

20 

81 00421301201011 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

81 

82 00421302201011 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม
เกษตร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

61 

83 00421303201011 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

62 

84 00421304201011 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

50 

85 00421305201011 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

50 

86 00421306201011 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

30 

87 00421401201011 คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสตัวแพทยศาสตร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

40 

88 00421501201011 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

80 

89 00421501201022 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

80 

90 00421502201011 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจบริการ (สามภาษา)  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

15 

91 00421502201022 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจบริการ (สามภาษา)  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

35 

92 00421590201011 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ 
(หลักสูตร ไทย) 

70 

93 00421590201022 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ 
(หลักสูตร ไทย) 

70 

94 00421601201011 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 120 



6 
 

3.1.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ (ต่อ) 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 
95 00421601201022 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 120 
96 00421602201011 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ โครงการควบสองปริญญา 

ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
15 

97 00421602201020 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ โครงการควบสองปริญญา 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

15 

98 00421671201011 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร นานาชาต)ิ 

40 

99 00421671201022 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร นานาชาต)ิ 

40 

100 00421701201011 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
หลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 

40 

101 00421702201011 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

15 

102 00421703201011 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ สาขาภูมิสถาปตัยกรรมศาสตร์  
หลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 

15 

103 00421771201011 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบเชิงบูรณาการ
สถาปัตยกรรมแนวใหม่ ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาต)ิ 

5 

104 00421801201011 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

73 

105 00421801201022 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

109 

106 00421802201011 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน  
โครงการควบสองปริญญา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

15 

107 00421802201020 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน  
โครงการควบสองปริญญา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

15 

108 00421803201011 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาภาพยนตร์ดิจทิัล (สองภาษา)  
ภาคปกติ (หลักสูตร สองภาษา) 

17 

109 00421803201022 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาภาพยนตร์ดิจทิัล (สองภาษา)  
ภาคปกติ (หลักสูตร สองภาษา) 

25 

110 00421901201011 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขาการเมืองและการปกครอง ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

15 

111 00421901201020 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขาการเมืองและการปกครอง ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

15 

112 00421902201011 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

16 

113 00421902201022 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

24 

 



7 
 

3.1.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ (ต่อ) 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 
114 00421903201010 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ 

ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
5 

115 00421903201020 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

4 

116 00421903201030 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

13 

117 00421903201041 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

13 

118 00421903201050 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

4 

119 00421903201060 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

9 

120 00421903201070 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

4 

121 00422001201012 คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 80 
122 00422091201012 คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) 40 
123 00422101201011 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนนิเมชัน่  

และวิชวลเอฟเฟกต์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
23 

124 00422101201022 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนนิเมชัน่ และวชิวลเอฟ
เฟกต์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

23 

125 00422102201011 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาการจัดการสมัยใหม่และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคปกต ิ(หลักสูตร ไทย) 

15 

126 00422102201022 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาการจัดการสมัยใหม่และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคปกต ิ(หลักสูตร ไทย) 

25 

127 00422104201012 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาดิจิทัลเกม ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

10 

128 00422104201021 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาดิจิทัลเกม ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

20 

129 00422171201011 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) 

15 

130 00422401201011 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจทิัล สาขานวัตกรรมดิจิทลั ภาคปกติ 
(หลักสูตร นานาชาต)ิ 

5 

131 00422401201022 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจทิัล สาขานวัตกรรมดิจิทลั ภาคปกติ 
(หลักสูตร นานาชาต)ิ 

15 

รวมการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ ทั้งสิ้น 131 รหัส จำนวนรับ 4,592 ที่นั่ง 
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3.1.2 การรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 

1 00420701202011 คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท  
CPIRD : community track 

74 

2 00420701202021 คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD : inclusive track 

22 

3 00421102202011 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบำบัด ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาแม่แจ่ม 

1 

4 00421102202021 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบำบัด ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาอมก๋อย 

1 

5 00421103202011 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 
โครงการรับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาแม่แจ่ม 

1 

6 00421103202021 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 
โครงการรับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาอมก๋อย 

1 

7 00421104202011 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาแม่แจ่ม 

1 

8 00421104202021 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักศึกษาฯ เพื่อพัฒนาอมก๋อย 

1 

รวมการรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ ทั้งสิ้น 8 รหัส จำนวนรับ 102 ที่นั่ง 
 

  3.1.3 การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 

1 00420105203010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบา้นและชุมชน ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
2 00420114203010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมพม่า ภาคปกติ 

(หลักสูตร ไทย) 
1 

3 00420201203012 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
4 00420206203012 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศกึษา ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 1 
5 00420401203011 คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
6 00420403203012 คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวทิยาและมานษุยวิทยา ภาคปกติ 

(หลักสูตร ไทย) 
1 

7 00421301203011 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

1 

8 00421302203011 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม
เกษตร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

1 

9 00421401203011 คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสตัวแพทยศาสตร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

1 

10 00421501203011 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

1 
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  3.1.3 การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา (ต่อ) 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 
11 00421501203022 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคปกติ  

(หลักสูตร ไทย) 
1 

12 00421601203011 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
13 00421601203022 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
14 00421901203011 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  

สาขาการเมืองและการปกครอง ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
1 

15 00421901203022 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขาการเมืองและการปกครอง ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

1 

16 00421902203012 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

2 

17 00422001203012 คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 
รวมการรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา ทั้งสิ้น 17 รหัส จำนวนรับ 19 ที่นั่ง 

 
3.1.4 การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ 

การรับนักเรียนจากโครงการเดก็ดีมีที่เรียน 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 

1 00420501207011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคม,ีเคมีอุตสาหกรรม,ชีวเคมี, 
ชีวเคมีเทคโนโลยี ภาคปกติ (หลกัสูตร ไทย) 

3 

2 00420502207011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา,จุลชีววทิยา,สตัววิทยา ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

3 

3 00420503207011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟสิิกส์,วัสดุศาสตร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

2 

4 00420504207010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
5 00420505207011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอัญมณวีิทยา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
6 00420506207011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์,สถิติ ภาคปกติ  

(หลักสูตร ไทย) 
2 

7 00420507207011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

1 

8 00420508207011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการข้อมูล ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

1 

9 00420571207011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาคปกติ 
(หลักสูตร นานาชาต)ิ 

1 

10 00421201207011 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

10 

11 00422001207012 คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
รวมการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน ทั้งสิ้น 11 รหัส จำนวนรับ 26 ที่นั่ง 
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การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 

1 00421601205011 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 12 
2 00421601205022 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 12 
3 00421801205011 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน ภาคปกติ 

(หลักสูตร ไทย) 
2 

4 00421801205020 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

2 

รวมการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ทั้งสิ้น 4 รหัส จำนวนรับ 28 ที่นั่ง 
 

การรับนักเรียนจากโครงการเปดิโอกาสใหก้ับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 

1 00420101204010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
2 00420212204011 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 5 
3 00420212204022 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 5 
4 00420501204011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคม,ีเคมีอุตสาหกรรม,ชีวเคมี,ชีวเคมี

เทคโนโลยี ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 
1 

5 00420502204011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา,จุลชีววทิยา,สตัววิทยา ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

1 

6 00420503204011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟสิิกส์,วัสดุศาสตร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

1 

7 00420504204011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
8 00420505204011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอัญมณวีิทยา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
9 00420506204011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์,สถิติ ภาคปกติ  

(หลักสูตร ไทย) 
1 

10 00420507204011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

1 

11 00420508204011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการข้อมูล ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
12 00420601204011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ  

(หลักสูตร ไทย) 
2 

13 00420602204011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

2 

14 00420603204011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

2 

15 00420604204011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

2 

16 00420605204011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

2 
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การรับนักเรียนจากโครงการเปดิโอกาสใหก้ับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา (ต่อ) 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 
17 00420606204011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ ภาคปกติ 

(หลักสูตร ไทย) 
2 

18 00420608204011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

2 

19 00420802204011 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา,โรคพืช,ปฐพี
ศาสตร์, ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร,สัตวศาสตร์และสัตวน์้ำ, 
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

5 

20 00421104204011 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

2 

21 00421601204011 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
22 00421601204022 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
23 00421671204011 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ  

(หลักสูตร นานาชาต)ิ 
1 

24 00421671204022 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร นานาชาต)ิ 

1 

25 00421801204010 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

2 

26 00422001204012 คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 
รวมการรับนักเรียนจากโครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มคีวามสามารถฯ ทั้งสิ้น 26 รหัส จำนวนรับ 48 ที่นั่ง 

 
 

การรับนักเรียนพิการ 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 

1 00420101208010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
2 00420106208012 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา ภาคปกติ  

(หลักสูตร ไทย) 
1 

3 00420204208012 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
4 00420403208012 คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวทิยาและมานษุยวิทยา ภาคปกติ 

(หลักสูตร ไทย) 
1 

5 00420608208011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

1 

6 00420801208011 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

1 

7 00420802208011 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา,โรคพืช,ปฐพี
ศาสตร์, ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร,สัตวศาสตร์และสัตวน์้ำ, 
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

1 

8 00421501208011 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

1 
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การรับนักเรียนพิการ (ต่อ) 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 

9 00421501208022 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

1 

10 00421601208011 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
11 00421601208022 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
12 00421801208011 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน ภาคปกติ 

(หลักสูตร ไทย) 
1 

13 00421801208022 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

1 

14 00422001208012 คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
รวมการรับนักเรียนพิการ ทั้งสิ้น 14 รหัส จำนวนรับ 14 ที่นั่ง 

 
โครงการพิเศษอื่นๆ 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 

1 00420801210011 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนจากโครงการทายาทนักศึกษา
เก่าคณะเกษตรศาสตร์ 

5 

2 00420801210021 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนจากโครงการอุดมศึกษาเพือ่
ทายาทเกษตรกร 

15 

3 00420801210031 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการรับนักเรียนจากโครงการสภาเกษตรกร
แห่งชาต ิ

6 

4 00420802210011 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา,โรคพืช,ปฐพี
ศาสตร์, ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร,สัตวศาสตร์และสัตวน์้ำ, 
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)  
โครงการรับนักเรียนจากโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร 

40 

5 00420802210021 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา,โรคพืช,ปฐพี
ศาสตร์, สง่เสริมและเผยแพร่การเกษตร,สัตวศาสตร์และสัตวน์้ำ, 
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการ
รับนักเรียนจากโครงการทายาทนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ 

10 

6 00420802210031 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา,โรคพืช,ปฐพี
ศาสตร์, ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร,สัตวศาสตร์และสัตวน์้ำ, 
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โครงการ
รับนักเรียนจากโครงการสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

44 

7 00421501210011 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โควตานอกเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ 

40 

8 00421501210022 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โควตานอกเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ 

40 
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โครงการพิเศษอื่นๆ (ต่อ) 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 

9 00421502210011 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจบริการ (สามภาษา)  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โควตานอกเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ 

10 

10 00421502210022 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจบริการ (สามภาษา)  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) โควตานอกเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ 

10 

11 00421590210011 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ 
(หลักสูตร ไทย) โควตานอกเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ 

20 

12 00421590210022 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ 
(หลักสูตร ไทย) โควตานอกเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ 

20 

13 00421701210011 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
หลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย)  
โครงการผู้มีแววเป็นสถาปนิก 

30 

14 00421801210011 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการสื่อสารกระจายโอกาส 

1 

15 00421801210022 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) โครงการสื่อสารกระจายโอกาส 

1 

16 00422001210012 คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
โครงการการรับนักเรียนผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์ 

10 

17 00422091210012 คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) 
โครงการการรับนักเรียนผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์ 

10 

รวมโครงการพิเศษอื่นๆ ทั้งสิ้น 17 รหัส จำนวนรับ 312 ที่นั่ง 
 

3.2) ประเภทโครงการที่ดำเนนิการโดยคณะ 
การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ 

ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 
1 00420301209010 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศลิปะภาพพิมพ์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

โครงการ "ต้นกล้าศลิปนิ (ศิลปะภาพพิมพ์)" 
15 

2 00420303209010 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาประติมากรรม ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะในรปูแบบ 3 มิต ิ

15 

3 00420304209010 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศลิปะไทย ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
โครงการรับนักเรียนชา้งเผือกทางศิลปวัฒนธรรม 

15 

4 00420308209010 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสหศาสตรศ์ิลป์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
โครงการ Special Admission Program : Multidisciplinary 
Arts 

10 

5 00420599209010 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
พสวท. 

5 
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การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ (ต่อ) 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 

6 00421102209010 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบำบัด ภาคปกติ (หลักสูตร 
ไทย) โครงการความร่วมมือฯ ชายแดนใต ้

3 

7 00421103209010 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 
โครงการความร่วมมือฯ ชายแดนใต้ 

5 

8 00421201209010 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร 
ไทย) โครงการผลิตพยาบาลเพื่อสุขภาพประชาชนในจังหวัด
ชายแดนตามรอยสมเด็จยา่ 

2 

9 00421201209020 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) โครงการผู้ชว่ยพยาบาลเข้าศึกษาในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

3 

10 00421401209010 คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสตัวแพทยศาสตร์ ภาคปกติ (หลกัสูตร 
ไทย) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ 

8 

11 00421401209020 คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสตัวแพทยศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร 
ไทย) โครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ 

8 

รวมการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ ทั้งสิ้น 11 รหัส จำนวนรับ 89 ที่นั่ง 
 
4.  การดำเนินการโดยผู้สมัคร ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นการรับสมัครผา่น
ช่องทางของสำนักทะเบียนและประมวลผล 

4.1) การศึกษารายละเอียด ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดจาก 3 แหล่งข้อมูลคือ  
1.) การสมัครในประกาศรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply  
2.) เกณฑ์การสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร เอกสารประกอบการสมัครของแต่ละคณะ สาขาวิชา ทางเว็บไซต์  
    https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php  
3.) เอกสารแนบท้ายประกาศฯเพิ่มเติม ดังนี้ 

- ประเภทโครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ สามารถ 
ศึกษารายละเอียดจากเอกสารแนบท้ายประกาศฯ เรื ่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียน
มัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ  

- ประเภทโครงการการรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา สามารถศึกษารายละเอียดจากเอกสารแนบ 
ท้ายประกาศฯ เร่ืองการรับนักเรียนชาวไทยภูเขาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขา เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปีการศึกษา 2564 และตามประกาศของจังหวัด โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ ที่ว่าการอำเภอที่ผู้สมัคร 
มีภูมิลำเนา 

- ประเภทโครงการการรับนักเรียนในโครงการพิเศษ (การรับนักเรียนจากโครงการเปิดโอกาสให้นักเรียนผู้มี 
ความสามารถด้านกีฬา) สามารถศึกษารายละเอียดจากเอกสารแนบท้ายประกาศฯ เรื่องการรับนักเรียนจากโครงการเปิด
โอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา ปีการศึกษา 2564 

- ประเภทโครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน สามารถศึกษารายละเอียดจากเอกสาร 
แนบท้ายประกาศฯ เร่ือง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564  
(TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio และ TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota ) การรับนักเรียนจาก
โครงการเด็กดีมีที่เรียน 
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4.2) การลงทะเบียนยืนยันตัวตน สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. ให้ผู้สมัคร
ดำเนินการลงทะเบียนใช้งานในระบบ TCAS ของ ทปอ. เพื่อยืนยันตัวตน ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com  
ของทปอ. ก่อนเข้าระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4.3) การสร้างบัญชีผู ้ใช้งาน สำหรับผู้ที่ไม่เคยสร้างบัญชีผู ้ใช้งานผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เมื ่อลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ.แล้ว ให้ผ ู ้สมัครสร้างบัญชีผู ้ใช ้งาน ผ่านระบบรับสมัครของ
มหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม่ ทางเว ็บไซต ์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply (สร ้างเพ ียง 1 บ ัญช ีเท ่าน ั ้น)  
โดยใช้ Username เดียวกันกับที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ.   

ในขั้นตอนนี้ให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลก่อนการกดบันทึก และโปรดจดบันทึกรหัสผ่านสำหรับ
การล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพื่อให้การเข้าสู่ระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกครั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

อนึ่ง หากพบว่าผู้สมัครมีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือผู้สมัครมีคุณสมบัติที่ไม่สอดคล้องกับประกาศการรับสมัครฯ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตัดสิทธิ์ในการสมัครและเข้าศึกษาทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี 

4.4) การสมัคร หลังการดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. และสร้างบัญชีผู ้ใช้งานผ่านระบบ 
รับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัครผ่านระบบรับสมัครของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply ตั้งแต่วันที่ 1-11 มีนาคม 2564  

  เปิดระบบรับสมัคร วันที่    1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. 
  ปิดระบบรับสมัคร  วันที่  11 มีนาคม 2564 เวลา 23.59 น. 

หมายเหตุ : ผู้สมัครประเภทโครงการการรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขาให้ดำเนินการตามประกาศเอกสารแนบท้ายฯ 
และตามประกาศของจังหวัด  

4.5) การเลือกรหัส-คณะ-สาขาวิชา ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครตามรายละเอียดดังนี้ 
ประเภทโครงการ อันดับการเลือก เงื่อนไขการสมัคร 

การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจาก
โรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ 
(รห ัส-คณะ-สาขาว ิชาท ี ่ เป ิดร ับข้อ
3.1.1) 

2 รหัส-คณะ-สาขาวชิา 
(เลือกได้ 2 อันดับการเลือก) 

การเล ือกต ้องอย ู ่ ในกล ุ ่มว ิชาท ี ่ ใช้
ค ั ด เล ือกด ้ วยกล ุ ่ มว ิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ หรือกลุ ่มศิลปศาสตร์  
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น เลือก 2 กลุ่ม
รวมกันไม่ได้ 

การรับนักเร ียนในโครงการร ่วมกับ
โควตาภาคเหนือ (รหัส-คณะ-สาขาวิชา
ที่เปิดรับข้อ 3.1.2) 

1 รหัส-คณะ-สาขาวชิา 
(เลือกได้ 1 อันดับการเลือก) 

ผู้สมัครจะต้องสมัครประเภทโครงการ
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจาก
โรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ
จึงจะสมัครประเภทโครงการการรับ
นักเร ียนในโครงการร่วมกับโควตา
ภาคเหนือเพิ่มเติมได้อีก 1 รหัส-คณะ-
สาขาวิชาการเลือก ทั้งนี้หากประสงค์
สมัครประเภทโครงการนี ้แล้ว จะไม่
สามารถสมัคร ประเภทโครงการการรับ
นักเรียนในโครงการพิเศษ  
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4.5) การเลือกรหัส-คณะ-สาขาวิชา (ต่อ) 
ประเภทโครงการ อันดับการเลือก เงื่อนไขการสมัคร 

การรับนักเร ียนในโครงการชาวไทย
ภูเขา (รหัส-คณะ-สาขาวิชาที่เปิดรบัข้อ 
3.1.3)  

1 รหัส-คณะ-สาขาวชิา 
(เลือกได้ 1 อันดับการเลือก) 

ต้องมีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ และคุณสมบัติตามที่คณะ 
สาขาวชิากำหนด 

การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ 
(รหัส-คณะ-สาขาวิชาที่เปิดรับขอ้ 
3.1.4) 

1 รหัส-คณะ-สาขาวชิา 
(เลือกได้ 1 อันดับการเลือก) 

หากผู้สมัคร เลือกสมัครประเภท
โครงการนี้แล้วจะไม่สามารถสมคัร
ประเภทโครงการการรับนักเรียนใน
โครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ 

หมายเหตุ :  
โปรดระวังการยืนยันการเลือกในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากทำการกดยืนยันการเลือกแล้ว จะไม่

สามารถแก้ไขข้อมูลการเลือกได้อีก 

4.6) การเปลี่ยนแปลง ยกเลิก รหัส-คณะ-สาขาวิชา   
      หากผู้สมัครประสงค์แก้ไขอันดับการเลือก (แก้ไขรหัส-คณะ-สาขาวิชา) สามารถดำเนินการภายหลังทราบผล 

การสอบของ สทศ. ตั้งแต่วันที่ 29-30 เมษายน 2564 ปิดระบบเวลา 12.00 น. ในการแก้ไขจะสามารถทำได้ภายใต้กลุ่ม
วิชาที่ใช้ในการคัดเลือกที่ผู้สมัครเคยเลือกไว้เท่านั้น โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก รหัส-คณะ-สาขาวิชาดังนี้ 

ประเภทโครงการ รายละเอียด 
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเลือก  
การรับนักเรียนโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ  

แก้ไขเพื่อยกเลิกการสมัครเท่านั้น การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา 
การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ 

หมายเหตุ : ในการยกเลิกดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ 

4.7) การชำระเงินค่าสมัคร  
อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครแต่ละประเภทโครงการ 
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ  250 บาท : การสมัคร 
การรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ   200 บาท : การสมัคร 
การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา    ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ     200 บาท : การสมัคร 
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การชำระเงินค่าสมัคร โดยการชำระเงินแบ่งตามประเภทโครงการดังนี้ 
ประเภทโครงการ วัน-เวลาชำระเงิน การชำระเงินโดยผูส้มัคร 

การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ และ 
การรับนักเรียนโครงการร่วมกับโควตา
ภาคเหนือ 

วันที่ 1-12 มีนาคม 2564 ชำระเงิน ณ หน่วยรับสมัครของ
โรงเรียนที่ผู้สมัครสงักัดเท่านัน้ 

การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ วันที่ 1-12 มีนาคม 2564 ชำระเงินได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 
1.)  ชำระเง ินสดผ ่านเคาน ์ เตอร์  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
ทุกสาขา ตามเวลาทำการของธนาคาร 
2.) ชำระเงินผ่านระบบ QR Code 
โดยสแกนผ่านทาง Mobile Banking 
ของทุกธนาคาร  
3.) ชำระเงินผ่านระบบ QR Code 
โดยสแกนผ่านตู ้ ATM ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  
       ทั้งนี้ การชำระเงินผ่านระบบ 
QR Code ให้ชำระเงินภายในเวลา 
23.00 น. ของวันที่ 12 มีนาคม 
2564 เท่านั้น 

 
หมายเหตุ :   

- การนำส่งเงินค่าสมัครโดยโรงเรียน สำหรับประเภทโครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ และประเภท
โครงการการรับนักเรียนโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าสมัคร ณ หน่วยรับสมัครของโรงเรียนแล้ว 
ทางหน่วยรับสมัครของโรงเรียน จะเป็นผู้นำส่งเงินค่าสมัครมายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหน่วยรับสมัครของโรงเรียนนำส่ง
เงินได้ ตั้งแต่วันที่ 15-19 มีนาคม 2564 และนำส่งเงินได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 

1.) ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ตามเวลาทำการของธนาคาร 
2.) ชำระเงินผ่านระบบ QR Code โดยสแกนผ่านทาง Mobile Banking ของทุกธนาคาร  
3.) ชำระเงินผ่านระบบ QR Code โดยสแกนผ่านตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  

       ทั้งนี้ การนำส่งเงินผ่านระบบ QR Code ให้ชำระเงินภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 19 มีนาคม 2564 เท่านั้น 

 ในกรณีที่ผู้สมัครได้ชำระเงินค่าสมัครแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ ยกเว้นกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดของ 
ทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น ทั้งนี้ หากผู้สมัครมิได้ดำเนินการชำระเงินค่าสมัครตามที่กำหนด จะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ 

- การตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ผู้สมัครประเภทโครงการการรับนักเรียนในโครงการพิเศษ สามารถตรวจสอบ 
สถานะการชำระเงินได้ที ่เว ็บไซต์การรับสมัครฯ ตั ้งแต่วันที ่ 6 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ในระบบรับสมัครของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้ Username และ Password ของผู้สมัคร  
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4.8) การจัดส่งเอกสารการสมัคร  
วัน-เวลา-สถานที่การนำส่งเอกสารการสมัคร 

ประเภทโครงการ วัน-เวลา การนำส่งเอกสาร 
โครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ วันที่ 1-12 มีนาคม 2564 ณ หน่วยรับสมัครของโรงเรียนที่

นักเรียนสังกัด และให้หน่วยรับสมัครฯ
เป็นผู้นำสง่เอกสารการสมัคร ตามที ่
มหาวิทยาลยักำหนด โรงเรียนจดัส่ง 
ตั้งแต่วันที่ 15-19 มีนาคม 2564 

โครงการการร ับนักเร ียนในโครงการ
ร่วมกับโควตาภาคเหนือ 

การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา วันที่ 1-12 มีนาคม 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่
ปัจจุบนั 

การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ วันที่ 1-14 มีนาคม 2564 จัดส่งด้วยตนเองทางไปรษณยี์ไทยหรือ
บริษัทรับสง่เอกสาร-พัสดุเท่านัน้  
(ยึดวันทีป่ระทบัตราเปน็สำคัญ) 

 
เอกสารที่ต้องนำส่งประกอบด้วย 

ประเภทโครงการ เอกสารที่ต้องนำส่งประกอบดว้ย 
โครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ ใบสมัครที่ติดรูปถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
โครงการการร ับนักเร ียนในโครงการ
ร่วมกับโควตาภาคเหนือ 

1. ใบสมัครที่ติดรูปถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
2. เอกสารประกอบการสมัครอ่ืน ตามที่แต่ละคณะ สาขาวชิาระบ ุ(ถ้ามี) 

โดยสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แหล่งข้อมูล 
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php 

การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา 1. ใบสมัครที่ติดรูปถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
2. เอกสารประกอบการสมัครอ่ืน ตามที่ประกาศของจังหวัดกำหนด 

การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ 1.   ใบสมัครที่ติดรูปถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
2.   หลักฐานการชำระเงิน 

2.1 กรณีชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ ให้ใช้หลักฐานการชำระเงิน 
ที่ธนาคารประทับตรารับชำระเงินแล้ว  

2.2 กรณีชำระเงินผ่านระบบ QR Code โดยสแกนผ่านทาง  
Mobile Banking ของทุกธนาคาร ให้พิมพ์จากภาพที่ปรากฏบน Mobile 
Banking ของธนาคาร  

2.3 กรณีชำระเงินผ่านระบบ QR Code ณ ตู้ ATM ให้ใช้ 
หลักฐานการชำระเงินที่ออกจากตู้ ATM  
3.   สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) สำหรับผู ้ท ี ่กำลังศึกษาให้ส่ง 
ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา กรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาแล้วให้
ส่งใบแสดงผลการเรียนที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษาแล้ว  
4.   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร  
5.   แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า A4 ไม่รวมปก หรือ
ตามที่แต่ละคณะ สาขาวิชาระบุ (ถ้ามี) โดยสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php 
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เอกสารที่ต้องนำส่งประกอบด้วย (ต่อ) 
ประเภทโครงการ เอกสารที่ต้องนำส่งประกอบดว้ย 

การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ (ต่อ) 6.   เอกสารประกอบการสมัครอ่ืน ตามที่แต่ละคณะ สาขาวชิาระบุ (ถ้ามี) 
โดยสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แหล่งข้อมูล 
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php 

หมายเหตุ : 
- สำหรับประเภทโครงการการรับนักเรียนในโครงการพิเศษ ในการจัดส่งเอกสารการสมัคร ให้ผู้สมัครตรวจสอบ

เอกสารที่ต้องจัดส่งให้ครบถ้วน (1 คนต่อ 1 ซอง และส่งได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น) และใช้ใบจ่าหน้าซองเอกสารที่อยู่การจัดส่ง
ที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น โดยใบจ่าหน้าซองจะปรากฏข้อมูลบาร์โค้ด/เลขที่ใบสมัคร/
รหัส/คณะ/สาขาวิชา ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะยึดวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ  อนึ่งผู้สมัครสามารถตรวจสอบ
สถานะการรับเอกสารการสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้ Username 
และ Password ของผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป 

- มหาวิทยาลยัจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบเอกสารที่ต้องส่งให้ครบถ้วน  
- การจัดส่งเอกสาร สามารถจัดส่งได้ทางไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทรับส่งเอกสาร-พัสดุเท่านั้น และเพื่อความรวดเร็วใน

การจัดส่งเอกสารควรเลือกจัดส่งเอกสารประเภท EMS    
 
 

 
 
 
 
 

 
5.   การดำเนินการโดยผู้สมัคร ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ เป็นการรับสมัครผ่านช่องทางของคณะ 

5.1) การศึกษารายละเอียด การศึกษารายละเอียดให้เป็นไปตามที่แต่ละคณะ สาขาวิชากำหนด โดยให้ผู้สมัคร 
ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการสมัครในประกาศรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์ของคณะโดยตรง  

5.2) การลงทะเบียนยืนยันตัวตน สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. ให้ผู้สมัคร
ดำเนินการลงทะเบียนใช้งานในระบบ TCAS ของ ทปอ. เพื่อยืนยันตัวตน ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com  
ของทปอ. ก่อนดำเนินการสมัครผ่านช่องทางของคณะ 

5.3) การสร้างบัญชีผู ้ใช้งาน สำหรับผู้ที ่ไม่เคยสร้างบัญชีผู ้ใช้งานผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เมื ่อลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ.แล้ว ให้ผ ู ้สมัครสร้างบัญชีผู ้ใช ้งาน ผ่านระบบรับสมัครของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply (สร้างเพียง 1 บัญชีเท่านั้น) โดยใช้ 
Username เดียวกันกับที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ. ก่อนดำเนินการสมัครผ่านช่องทางของคณะ 
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะได้รับรหัสการสร้างบัญชีผู้ใช้งานจากระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการประกอบการ
สมัครประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ  

ในขั้นตอนนี้ให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลก่อนการกดบันทึก และโปรดจดบันทึกรหัสผ่านสำหรับ
การล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพื่อให้การเข้าสู่ระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกครั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

อนึ ่ง หากพบว่าม ีการให้ข ้อม ูลอ ันเป ็นเท ็จหร ือม ีค ุณสมบัต ิท ี ่ ไม ่สอดคล ้องก ับประกาศการร ับสมัครฯ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตัดสิทธิ์ในการสมัครและเข้าศึกษาทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี 

การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือผูส้มัครได้สมัครผ่านระบบรับสมคัรของมหาวิทยาลัย และชำระเงินค่าสมัคร  
พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารการสมคัรมายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น 

หากพบว่าไม่ไดด้ำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตดัสิทธิใ์นการสมัครทันที 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร  
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5.4) การสมัคร หลังการดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. และสร้างบัญชีผู ้ใช้งานผ่านระบบ 
รับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการต่อผ่านช่องทางการ  
รับสมัครที่แต่ละคณะ สาขาวิชากำหนดไว้ในประกาศรับสมัครฯ 

 
 
 
 

6. การคัดเลือก    
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่จะคัดเลือกและประมวลผลจากคะแนนเพื่อการจัดสรรที่นั่งตามลำดบัดังนี้   

6.1)  การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา  
6.2)  การรับนักเรียนที่ดำเนนิการโดยคณะ 
6.3)  การรับนักเรียนจากโครงการพิเศษและการรับนักเรียนจากโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ 
6.4)  การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ   

ทั้งนี้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่จะประมวลผลตามเกณฑ์การคัดเลือก ที่แต่ละสาขาวิชากำหนด และคณะกรรมการ 
ของคณะ สาขาวชิาเปน็ผู้ดำเนินการคัดเลือก ผลการพิจารณาและการตัดสนิของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิน้สุด  
 
7.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก/จำนวนโควตาที่จัดสรรให้ 
           มหาว ิทยาล ัย เช ียงใหม ่จะประกาศรายช ื ่อผ ู ้ม ีส ิทธ ิ ์ เข ้ าร ับการค ัด เล ือก รายบ ุคคลเฉพาะประเภท 
โครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ และประเภทโครงการการรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ และจะ
ประกาศจำนวนโควตาที ่จัดสรรให้แต่ละจังหวัดของประเภทโครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ ทางเว็บไซต์ 
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply ในวันที่ 9 เมษายน 2564 
 
8.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่จะประกาศรายชื่อผูผ้่านการคัดเลือกเป็นรายบุคคล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564  
ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply 
 
9.  การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS 
 ผู้ที ่มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประกาศไปแล้วนั้น ให้ตรวจสอบประกาศรายชื่อ 
ผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ของ ทปอ. เพื่อดำเนินการ
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระบบ TCAS ของ ทปอ. ตั้งแต่วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2564 โดยต้อง
ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ของ ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ของ ทปอ.  

หากไม่ดำเนินการใด ๆ จะถือว่าผู้นั้นไม่ยืนยันการเข้าศึกษาจากการสอบคัดเลือก  TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา 
Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการยืนยันสิทธิ์โดยละเอียดบนแหล่งข้อมูล 
เว็บไซต์ https://www.mytcas.com ของ ทปอ.) 
 
10.  การประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นรายบุคคล ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564  
ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply  
 ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ากรอกทะเบียนประวตัิ ตั้งแต่วันที่ 2-5 มิถุนายน 2564 ทางเว็บไซต์ 
https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate  
 

*โปรดลงทะเบียนยืนยันตัวตน และสร้างบัญชีผูใ้ช้งานก่อนการสมัครประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ* 





 
เอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564  
TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota 

การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ  
--------------------------- 

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จ ัดสรรโควตาให้แก่นักเรียนที ่กำลังเรียนอยู ่ในชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)  
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
          1. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดีในเขตพัฒนาภาคเหนือ ให้ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย
ที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน 
          2. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่จังหวัดและอำเภอ ในเขตพัฒนาภาคเหนืออย่างทั่วถึง 
          3. เพื่อผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชาออกไปปฏิบัติงานตามท้องถิ่น ในเขตพัฒนาภาคเหนือ 
          4. เพื่อให้โรงเรียน ได้พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้สูงขึ้น 
          สำหรับปีการศึกษา 2564 นี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดสรรโควตาให้แก่นักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเปน็จำนวน 
50% ของจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าใหม่ 
          ดังนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่กำลังเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธกิาร 
เพื่อรับโควตาที่จัดสรรให้เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ 
 
1. จังหวัดทีไ่ด้รับโควตา 
 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน 
พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สโุขทัย พิจิตร และอุทัยธานี 
 
2. จำนวนที่นั่งที่จัดสรรให ้

2.1  ในปีการศึกษา 2564 นี้  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ได้จัดสรรจำนวนที่นั่งให้นักเรียนแต่ละจงัหวัดในเขตพัฒนา 
ภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัด ประมาณ 50 % ของจำนวนที่นัง่ที่จะรับนักศึกษาทัง้หมด รวมเป็นจำนวนที่นัง่โควตาภาคเหนือ 
4,592 ที่นั่ง  

2.2  รูปแบบการให้โควตาภาคเหนือแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 50%  ดังนี ้
      จำนวนที่นัง่โควตาทั้งหมด 4,592 ที่นั่ง ถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คอื 
                        จำนวนที่นัง่ 2,296 ที่นั่ง จัดสรรให้แต่ละจงัหวัดตามสัดส่วนของผูส้มัครในอัตราส่วน  

  อ.รอบนอก : ทั้งจังหวัด เป็น  24 % : 76 % คิดเป็นจำนวนที่นั่ง 552 : 1,744 ที่นั่ง 
 

     จำนวนที่นัง่ 2,296 ที่นั่ง จัดสรรให้ผู้สมัครที่มิได้รับการคัดเลอืก 
     จากส่วนที่ 1 รวมกันทั้ง 17 จังหวัด 
 
3. คุณสมบัต ิ
        3.1  เป ็นผู ้ท ี ่ม ีค ุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเช ียงใหม่เร ื ่อง การรับสมัครคัดเล ือกบุคคลเข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 
        3.2  เป็นผู้ที่มีสถานภาพในวันสมัครเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ที่สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน  

ส่วนที่  1 

ส่วนที่  2 
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3.3 ผู้ที่มีรายชื่อยนืยันสิทธิ์ทีไ่ด้รับการคัดเลือกจากสถาบนัอุดมศึกษาใน TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงานฯ  

จะไม่มีสทิธิ์เข้ารับการคัดเลือกใน TCAS รอบที ่2 แบบที่ 2 โควตาฯ เว้นแตไ่ด้ดำเนินการสละสิทธิ์เข้าศึกษาใน TCAS รอบที่ 1 
แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงานฯ และได้รบัการคืนสทิธิ์ในระบบ TCAS แล้วเท่านัน้ 
 
4. การดำเนินการโดยผู้สมัคร  

4.1) การศึกษารายละเอียด ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดจาก 2 แหล่งข้อมูลคือ  
1.) การสมัครในประกาศรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply 
2.) เกณฑ์การสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร เอกสารประกอบการสมัครของแต่ละคณะ สาขาวิชา ทางเว็บไซต์  
    https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php  

 4.2) การลงทะเบียนยืนยันตัวตน สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. ให้ผู้สมัคร 
ดำเนินการลงทะเบียนใช้งานในระบบ TCAS ของ ทปอ. เพื่อยืนยันตัวตน ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/  
ของทปอ. ก่อนเข้าระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 4.3) การสร้างบญัชีผู้ใช้งาน สำหรับผู้ทีไ่ม่เคยสร้างบัญชผีู้ใชง้านผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เมื ่อลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ  TCAS ของทปอ.แล้ว ให้ผ ู ้สมัครสร้างบัญชีผู ้ใช ้งาน ผ่านระบบรับสมัครของ
มหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม่ ทางเว ็บไซต ์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply (สร ้างเพ ียง 1 บ ัญช ีเท ่าน ั ้น)  
โดยใช้ Username เดียวกันกับที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ.   

ในขั้นตอนนี้ให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลก่อนการกดบันทึก และโปรดจดบันทึกรหัสผ่านสำหรับ
การล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพื่อให้การเข้าสู่ระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกครั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

อนึ ่ง หากพบว่าม ีการให้ข ้อม ูลอ ันเป ็นเท ็จหร ือม ีค ุณสมบัต ิท ี ่ ไม ่สอดคล ้องก ับประกาศการร ับสมัครฯ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตัดสิทธิ์ในการสมัครและเข้าศึกษาทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี 

 4.4) การสมัคร หลังการดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. และสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบรับ 
สมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ผู ้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัครผ่านระบบรับสมัครของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ ตั้งแต่วันที่ 1-11 มีนาคม 2564  

  เปิดระบบรับสมัคร วันที่    1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. 
  ปิดระบบรับสมัคร  วันที่  11 มีนาคม 2564 เวลา 23.59 น. 
 4.5) การเลือกรหัส-คณะ-สาขาวิชา ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครตามรายละเอียดดังนี้ 

การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ สามารถเลือกได้ 2 อันดับการเลือก  
(2 รหัส-คณะ-สาขาวิชา) ทั้งนี้การเลือกต้องอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มที่คัดเลือกด้วยกลุ่มศิลปศาสตร์  
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น เลือก 2 กลุ่มรวมกันไม่ได้  

ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่าการเลือกเป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มศิลปศาสตร์ โดยตรวจสอบจาก 
วิชาที่ใช้คัดเลือก 

 หลังจากการเลือกสมัครรหัส-คณะ-สาขาวิชา ในการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือแล้ว ผู้สมัครอาจเลือกเพิ่มได้อีก  
1 อันดับการเลือก (1 รหัส-คณะ-สาขาวิชา) จากประเภทโครงการการรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ  
(ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ และเงื่อนไขตามที่โครงการระบุ โปรดตรวจสอบคุณสมบัติโดยละเอียด)  

อนึ่ง กรณีที่สมัครประเภทโครงการการรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือแล้ว จะไม่สามารถสมัคร
ประเภทโครงการการรับนักเรียนในโครงการพิเศษเพิ่มเติมได้อีก 

 โปรดระวังการยืนยันการเลือกในระบบรบัสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หากทำการกดยืนยันการเลือกแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการเลือก 
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4.6) การเปลี่ยนแปลง ยกเลิก รหัส-คณะ-สาขาวิชา   
            หากผู้สมัครประสงค์แก้ไขอันดับการเลือก (แก้ไขรหัส-คณะ-สาขาวิชา) สามารถดำเนินการภายหลังทราบผล

การสอบของ สทศ. ตั้งแต่วันที่ 29-30 เมษายน 2564 ปิดระบบเวลา 12.00 น. ในการแก้ไขจะสามารถทำได้ภายใต้กลุ่ม
วิชาที่ใช้ในการคัดเลือกที่ผู ้สมัครเคยเลือกไว้เท่านั้น โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง  ยกเลิก รหัส-คณะ-สาขาวิชา 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเภทโครงการ รายละเอียด 
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเลือก  
การรับนักเรียนโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ แก้ไขเพื่อยกเลิกการสมัครเท่านั้น 

หมายเหตุ : ในการยกเลิกดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ 

4.7) อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ  250 บาท : การสมัคร 
การรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ   200 บาท : การสมัคร 

4.8) การชำระเงินค่าสมัคร และจัดส่งเอกสารการสมัคร  
ให้ผู้สมัครนำส่งเอกสารการสมัคร พร้อมชำระเงินค่าสมัคร ตัง้แต่วันที่ 1-12 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ประเภทโครงการ รายละเอียด สถานที่ 
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ นำส่งใบสมัคร พร้อมชำระเงินค่าสมัคร ณ หน่วยรับสมัครของโรงเรียนที่

นักเรียนสังกัด การรับนักเร ียนโครงการร่วมกับ
โควตาภาคเหนือ 

นำสง่ใบสมัคร และเอกสาร
ประกอบการสมัคร พร้อมชำระเงินค่า
สมัคร 

หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัครประเภทโครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ   
ทางมหาวิทยาลัยจะยึดข้อมูลที่ปรากฏในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยึดข้อมูลบนเอกสารหมายเลข 2 ที่
หน่วยรับสมัครของโรงเรียนเป็นผู้นำส่ง  
 
5. การดำเนินการโดยหน่วยรับสมัครของโรงเรียน ประเภทโครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ และการรับนักเรียน
โครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ 
 5.1) การรวบรวมเอกสารที่ต้องนำส่ง เมื่อผู้สมัครนำส่งเอกสารการสมัครให้แก่หน่วยรับสมัครของโรงเรียนเรียบร้อย
แล้ว ให้หน่วยรับสมัครของโรงเรียนตรวจสอบข้อมูล พร้อมรวบรวมรายชื่อผู้สมัคร เอกสารการสมัคร และแบบฟอร์มตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด และจัดทำหนังสือนำส่งถึงสำนกัทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะ
ถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ และจะไม่คืนค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
 5.2) การนำส่งค่าสมัคร หน่วยรับสมัครของโรงเรียนสามารถนำส่งเงินค่าสมัคร มายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
ตั้งแต่วันที่ 15-19 มีนาคม 2564 สามารถนำส่งเงินได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 

1.) ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ตามเวลาทำการของธนาคาร 
2.) ชำระเงินผ่านระบบ QR Code โดยสแกนผ่านทาง Mobile Banking ของทุกธนาคาร  
3.) ชำระเงินผ่านระบบ QR Code โดยสแกนผ่านตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  

       ทั้งนี้ การนำส่งผ่านระบบ QR Code ให้ชำระเงินภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 19 มีนาคม 2564 เท่านั้น 

 ในกรณีที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ ยกเว้นกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดของทาง 
มหาวิทยาลัยเท่านั้น ทั้งนี้ หากมิได้ดำเนินการชำระเงินค่าสมัครตามที่กำหนด จะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ 
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          5.3) การนำส่งเอกสารการสมัคร และเอกสารอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  
  เม ื ่อหน ่วยรับสมัครของโรงเร ียนนำส ่งเง ินค่าสม ัครของผ ู ้สม ัครเร ียบร ้อยแล้วน ั ้น ให ้หน ่วยร ับสมัคร 
ของโรงเรียนนำส่งเอกสารการสมัคร พร้อมเอกสารอื ่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ส่งมายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
ตั้งแต่วันที่ 15-19 มีนาคม 2564 
 

รายละเอียด เอกสารที่โรงเรียนต้องนำส่งประกอบด้วย 
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ จัดเก็บใบสมัครไว้ที่หน่วยรับสมคัรของโรงเรียน ไม่ต้องนำสง่มายัง

มหาวิทยาลยั 
โครงการการร ับนักเร ียนในโครงการ
ร่วมกับโควตาภาคเหนือ 

1. ใบสมัครที่ติดรูปถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
2. เอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร 

เอกสารอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดได้จากแหล่งข้อมูล ทางเว็บไซต์ 
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/school/  
โดยการล็อกอินเข้าสู่ระบบสำหรับครูโรงเรียน โดยจะแจง้วัน-เวลาของการ
เปิดระบบสำหรับครูโรงเรียนอีกครั้งภายหลัง 

หมายเหตุ :  
  ในการรวบรวมรายชื่อผู้สมัครที่สมบูรณ์แล้วส่งถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอให้หน่วยรับสมัครของโรงเรียนรวบรวม
ส่งเพียงครั้งเดียวเท่านั้น มหาวิทยาลัยจะไม่รับรายชื่อที่ส่งมาเพิ่มเติม 
  การนำส่งเอกสาร สามารถจัดส่งได้ทางไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทรับส่งเอกสาร-พัสดุเท่านั้น และการจ่าหน้าซองต้อง
ใช้เอกสารที่อยู่การจัดส่งที่พิมพ์ออกจากระบบสำหรับหน่วยรับสมัครของโรงเรียนเท่านั้น ทั้งนี้  ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหมจ่ะ
ยึดวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ และเพื่อความรวดเร็วในการจัดส่งเอกสารมายังมหาวิทยาลัย ควรเลือกจัดส่งเอกสารประเภท 
EMS  
  หน่วยรับสมัครของโรงเรียนสามารถเข้าระบบสำหรับหน่วยรับสมัครของโรงเรียน เพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
เอกสารได้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในกรณีที่ข้อมูลในการสมัครไม่สมบูรณ์ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะและ 

จะไม่คืนค่าสมัครให้ หรือมหาวิทยาลัยขอใช้สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลเพ่ือให้ผู้สมัครได้รับประโยชน์สูงสุด 
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6. การคัดเลือก 
6.1) วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะนำคะแนนจากการสอบวิชาสามัญ และ/หรือ O-NET และ/หรือ วิชาความถนัดทั่วไป และ

วิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ GAT/PAT และ/หรือวิชาเฉพาะที่คณะวิจิตรศิลป์จัดสอบเอง และ/หรือวิชาเฉพาะที่
คณะนิติศาสตร์จัดสอบเอง หรือคะแนนอ่ืนตามที่คณะ-สาขาวิชากำหนดมาใช้ในการประมวลผล โดยมีวิชาดังนี้ 

วิชาสามัญ  
กลุ่มวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ กลุ่มศิลปศาสตร์ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
09 ภาษาไทย 09 ภาษาไทย 

19 สังคมศึกษา   19 สังคมศึกษา   
29 ภาษาอังกฤษ 29 ภาษาอังกฤษ 

39 คณิตศาสตร์  (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)  
49 ฟิสิกส์ 

59 เคมี 

69 ชีววิทยา 

 
 

วิชาความถนัดทั่วไปและวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ GAT/PAT 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

85 GAT ความถนัดทั่วไป 
71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 
72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 
73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 
74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 

76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 
77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 

78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 
79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น 

80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน 

81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ 
82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี 

83 PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี 
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O-NET 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

01 ภาษาไทย 
02 สังคมศึกษาฯ 
03 อังกฤษ 
04 คณิตศาสตร ์
05 วิทยาศาสตร์ 

 

วิชาเฉพาะที่คณะวิจิตรศิลป์จดัสอบเอง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

FA1 ความรู้ทั่วไปทางทัศนศิลป์และวาดเส้นเบื้องต้น 
FA3 ความรู้ทั่วไปทางการออกแบบและปฏิบัติการ 

วิชาเฉพาะที่คณะนิติศาสตร์จัดสอบเอง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 
Law1 ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ 

 
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ และ/หรือคะแนนขั้นต่ำในวิชาตามที่คณะ สาขาวิชากำหนด หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะ

ไม่ได้รับการประมวลผล 

 6.2) การรวมคะแนนและการจัดที่นั่ง 
 จะใช้การคัดเลือกในรูปแบบโควตาตามสัดส่วนของผู้สมัคร ซึ่งแบ่งการจัดสรรทีน่ั่งเป็นสามส่วน คือ  

1.) โควตาอำเภอรอบนอก จัดสรรให้เฉพาะนักเรียนจากโรงเรียนที่ไม่อยู่ในอำเภอเมืองของแต่ละจังหวัด  
2.) โควตาจังหวัด จัดสรรให้นักเรียนทั้งจังหวัด  
3.) โควตาภาคเหนือ จัดสรรให้นักเรียนทั้ง 17 จังหวัด  

 โดยมีขั้นตอนการรวมคะแนนและจัดที่นัง่จากคะแนนสอบ โดยสังเขปคือ 
 6.2.1 รวมคะแนนจากกลุ่มวิชาหลักที่ใช้ในการคัดเลือก เพื่อหาค่าเฉลี่ยคะแนนวิชาหลักของผู้สมัคร ซึ่งเป็นการหา
ค่าเฉลี่ยของผู้สมัครทั้งหมดในแต่ละกลุ่ม โดยใช้คะแนนแต่ละกลุ่มดังนี ้

1.) กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ใช้คะแนนวชิาสามัญ 7 วชิา 
2.) กลุ่มศิลปศาสตร์ ใช้คะแนนวิชาสามัญ 3 วชิา และคะแนน ONET 2 วิชา 

 คะแนนจากกลุ่มวิชาหลักที่ใช้ในการคัดเลือก ได้แก่ 
กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (7 วิชาหลัก) กลุ่มศิลปศาสตร์ (5 วิชาหลัก) 

09 ภาษาไทย 09 ภาษาไทย 
19 สังคมศึกษา  19 สังคมศึกษา  
29 ภาษาอังกฤษ  29 ภาษาอังกฤษ  
39 คณิตศาสตร์  (พื้นฐาน + เพิ่มเติม) 04 คณิตศาสตร์ (ONET) 
49 ฟิสิกส์ 05 วิทยาศาสตร์ (ONET) 
59 เคมี   
69 ชีววิทยา  
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        6.2.2 ผู้ที่มีคะแนนไม่นอ้ยกว่าค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มจงึจะมีสิทธิไ์ด้รับการพิจารณาจัดสรรโควตา และที่นั่งใน 
สาขาวชิา 
        6.2.3 การจัดสรรโควตาเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้สมัครทุกคน ใช้คะแนนจากวิชาหลัก ซึง่เป็นวิชาบงัคับที่ผู้สมัครทุกคน
ต้องสอบเพื่อความเป็นธรรมแก่นักเรียนทุกคน โดยจะจัดสรรโควตาอำเภอรอบนอก และโควตาจังหวัดตามลำดับ โดยขั้นตอน
การจัดสรรโควตานี้ ผู้สมัครจะยังไม่ได้ที่นัง่ในสาขาวิชาที่เลือกทันที 
        6.2.4 หลังจากจัดสรรผู้สมัครตามโควตาแล้ว เปน็การจดัที่นั่งในสาขาวิชาให้แก่ผู้สมัครที่ได้โควตาตามลำดบัสาขาวชิา 
ที่ผู้สมัครเลือก ซึ่งในขั้นตอนนี้จะนำเงื่อนไขการรับเข้าของแต่ละสาขาวิชามาพิจารณา เช่น คะแนนขั้นต่ำรายวิชา คะแนน
รวมทุกวิชา และคะแนนอ่ืนตามที่สาขาวิชากำหนด เช่น GAT/PAT O-NET วิชาเฉพาะ เป็นต้น 
 6.2.5 ผู้สมัครที่มีคะแนนรวมวิชาหลักเกินค่าเฉลี่ยของกลุ่ม แต่ไม่ได้รับจัดสรรโควตาอำเภอรอบนอก หรือโควตา
จังหวัด รวมถึงผู้สมัครที่ได้รับจัดสรรโควตา แต่ไม่ได้รับการจัดสรรที่นั่งในสาขาวิชาที่เลือก จะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา  
จัดสรรโควตาภาคเหนือ โดยจะพิจารณาจากลำดับที่ผู้สมัครเลือก จำนวนที่นั่งที่เหลืออยู่ในแต่ละสาขาวิชา เงื่อนไขการรับเข้า
ของแต่ละสาขาวิชา เช่น คะแนนขั้นต่ำรายวิชา คะแนนรวมทุกวิชา คะแนนวิชาเฉพาะ เป็นต้น 
  มหาวิทยาลัยขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า ผู้สมัครจะต้องผ่านเกณฑ์คะแนน/เงื่อนไขขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด  
จึงจะได้รับการพิจารณาจัดสรรโควตาและจัดที่นั่งในสาขาวิชา ซึ่งหากผู้สมัครจากโรงเรียนในเขตอำเภอรอบนอกได้รับการจัด 
ที่นั่งไม่ครบตามจำนวนโควตาที่จัดสรร มหาวิทยาลัยจะนำจำนวนที่นั่งที่เหลือไปสมทบให้กับโควตาจังหวัดในจังหวัดนั้น และ
หากผู้สมัครในจังหวัดใดได้รับการจัดที่นั่งไม่ครบตามจำนวนโควตาที่จัดสรร มหาวิทยาลัยจะนำจำนวนที่นั่งที่เหลือไปรวมกับ
โควตาภาคเหนือ  

การตัดสินของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 



 
เอกสารแนบทา้ย 

เรื่อง  การรบันกัเรียนชาวไทยภเูขา 
ตามโครงการจดัสง่นักศกึษาชาวไทยภเูขาเขา้ศกึษาต่อมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

ปีการศกึษา 2564   
***** 

โปรดอา่นเอกสารนี้ก่อนการสมัคร และปฏบิัตติามค าแนะน าในเรื่องการสมัคร 
………………………… 

1. คุณสมบัตขิองผูส้มคัร 
  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  
   ตามระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎร
ให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543 
 1.2 ต้องถือก าเนิด หรือ มีภูมิล าเนาปัจจุบันในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี ก าแพงเพชร เชียงราย 
เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ เพชรบูรณ์ พะเยา พิษณุโลก ล าพูน ล าปาง สุโขทัย และจังหวัดอุทัยธานี  
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัคร 
 1.3 บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้อุปการะของผู้สมัครต้องมีภูมิล าเนาปัจจุบันในท้องที่
จังหวัดกาญจนบุรี ก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ เพชรบูรณ์ พะเยา พิษณุโลก ล าพูน 
ล าปาง สุโขทัย และจังหวัดอุทัยธานี ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันรับสมัคร 
 1.4 ต้องจบการศึกษาหรือก าลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันการศึกษา  
ใน 15 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ 
เพชรบูรณ์ พะเยา พิษณุโลก ล าพูน ล าปาง สุโขทัย และจังหวัดอุทัยธานี   โดยมีเวลาศึกษาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 
2 ปี กรณีจบการศึกษา ต้องจบมาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันรับสมัคร 
 1.5 ต้องมีเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.25 ส าหรับผู้ที่ก าลังเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 ดูจากคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคเรียนแรก 
 1.6 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สุขภาพดีและไม่เป็นโรค มีบุคลิกลักษณะเหมาะสมกับการเป็นผู้น า   
 1.7  ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระท า
โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 
 1.8 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤต ิ
 1.9 จะต้องไม่เป็นผู้มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยใด ๆ ในวันที่ก าหนดให้สมัคร 
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2. จ านวนนักศึกษาที่จะรับ 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะรับนักศึกษาตามโครงการนี้ จ านวน 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. การสมัครเพือ่เขา้รับการคดัเลือก 
 3.1 ต้องสมัครสอบ GAT/PAT , วิชาสามัญ หรือ O-NET ในระบบของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ทางเว็บไซต์ http://www.niets.or.th   ตามก าหนดการรับสมัครของ สทศ.  
  3.2 ต้องเข้าระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือลงทะเบียนใน
การยืนยันตัวตน  ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com   
 3.3 ต้องเข้าระบบรับสมัครการรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ด าเนินการกรอกข้อมูลการสมัครและพิมพ์ใบสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ 
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  ระหวา่งวนัที ่1–11 มนีาคม 2564 (ปิดระบบรับสมัครวันที่ 
11 มีนาคม 2564 เวลา 23.59 น.) 
 3.4  พิมพ์ใบสมัครและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัครตามที่กรมการปกครอง
ก าหนด ระหวา่งวนัที ่1-12 มีนาคม 2564  ณ ที่ว่าการอ าเภอ ที่มีภูมิล าเนาอยู่ปัจจุบัน (สอบถามก าหนดการไดท้ี ่
ทีว่า่การอ าเภอ)  
 3.5 เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร เป็นไปตามรายละเอียดตามประกาศของจังหวัด 
 3.6  ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกรหัส-คณะ-สาขาวิชา ได้เพียง 1 อันดับ   
  3.7  ส าหรับผู้มีสิทธิ์สมัครโควตานักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควตาภาคเหนือฯ) สามารถ
เลือกรหัส-คณะ-สาขาวิชาที่รับนักศึกษาโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(ตามเอกสารแนบท้ายนี้) เพ่ิมเติมได้  1 อันดับ  โดยเป็นการเลือกรหัส-คณะ-สาขา อย่างเป็นอิสระ เพ่ิมเติมจากการ
เลือก 2 อันดับ ในโควตาภาคเหนือ  แต่การเลือกคณะ-สาขา จะต้องสัมพันธ์กับการเลือกวิชาสอบ ในการเลือก
อันดับของโควตาภาคเหนือฯ  เพ่ือให้ได้สิทธิ์พิจารณาคัดเลือก ทั้ง 2 ประเภท ซึ่งใช้คะแนนสอบชุดเดียวกัน 
 

4. การพจิารณาคดัเลอืก  
             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ หรือ วิชาสามัญและO-NET 
เป็นหลัก ร่วมกับการใช้คะแนน PAT ในบางคณะ-สาขาวิชา  โดยจะพิจารณาตามเกณฑ์และคุณสมบัติที่คณะ
ก าหนด 
 4.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกของอ าเภอและจังหวัดแล้ว  จึงจะได้รับการพิจารณา 
 4.2 ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านเกณฑ์ข้ันต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 
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 4.3 ผู้สมัครที่ใช้สิทธิ์ ทั้ง 2 ประเภท คือ โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาฯ และโควตา
ภาคเหนือ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณาคัดเลือกให้เข้าเรียนตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาฯของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  เป็นล าดับแรกก่อน หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนของ
กระทรวงมหาดไทยแล้ว จะตัดสิทธิ์โควตาภาคเหนือ  แต่หากผู้สมัครไม่ได้รับการคัดเลือก  มหาวิทยาลัยจะน า
รายชื่อและคะแนนไปพิจารณาในอันดับการเลือกโควตาภาคเหนือต่อไป 
 

5. ก าหนดวิชา วันและเวลาสอบ  
 5.1 สอบ GAT/PAT  ในวันที่ 20-23 มีนาคม 2564     
    ผู้เลือกสมัครคณะศึกษาศาสตร์  ให้สมัครสอบวิชา PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 
 5.2 สอบ O-NET   ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 
 5.3 สอบวิชาสามัญ  ในวันที่ 3-4 เมษายน 2564   
                            ก าหนดวันและเวลาสอบโปรดติดตามจากประกาศตารางสอบของ สทศ.  
 

6. วชิาทีใ่ช้ในการคัดเลอืก 
     ส าหรับผู้สมัครที่ก าลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  กลุ่มศิลปศาสตร์ 
09 ภาษาไทย  09 ภาษาไทย 
19 สังคมศึกษา  19 สังคมศึกษา 
29 ภาษาอังกฤษ  29 ภาษาอังกฤษ 
39 คณิตศาสตร์1   O-NET 04 คณิตศาสตร์ 
49 ฟิสิกส์  O-NET 05 วิทยาศาสตร์ 
59 เคมี   
69 ชีววิทยา   

 
     ส าหรับผู้สมัครที่จบการศึกษา  ก่อนปีการศึกษา 2563 

กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  กลุ่มศิลปศาสตร์ 
09 ภาษาไทย  09 ภาษาไทย 
19 สังคมศึกษา  19 สังคมศึกษา 
29 ภาษาอังกฤษ  29 ภาษาอังกฤษ 
39 คณิตศาสตร์1   89 คณิตศาสตร์ 2 
49 ฟิสิกส์  99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
59 เคมี   
69 ชีววิทยา   

 
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาฯ  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู ้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทย
ภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ผู้สมัครสอบจะตรวจสอบรายชื่อได้ทาง
เว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ ugradapply/  
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8. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นรายบุคคล ในวันที่ 7 พฤษภาคม  
2564  ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  และก าหนดการต่าง ๆ เป็นไปตาม
ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS) ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2564 
รอบท่ี 2 แบบที่ 2 โควตา Quota  
 
9. การยนืยนัสิทธิใ์นระบบของสมาคมที่ประชุมอธกิารบดแีหง่ประเทศไทย (ทปอ.)  
 ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะต้องด าเนินการยนืยนัสทิธิเ์ขา้ศกึษา
ในระบบ ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com   
ในวนัที ่10-11  พฤษภาคม  2564   
 

 หากไม่ด าเนินการใดๆในระบบดังกล่าวจะถือว่าท่านยังไม่ประสงค์ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ และถือวา่ท่านประสงค์สละสทิธิท์นุตามโครงการจดัสง่นักศึกษาชาวไทยภเูขาเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564   ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาภายหลังช่วงเวลาที่ก าหนดไม่ได้ 
 
10. ประกาศรายชือ่ผูย้นืยันสทิธิเ์ขา้ศกึษา 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เป็นรายบุคคล ในวันที่  15 พฤษภาคม  2564    
ให้ผู้ยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ปีการศึกษา 2564  ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งผ่านระบบ ทางเว็บไซต์https://www1.reg.cmu.ac.th/ 
ugradapply/   
 

11. รายงานตวัขึน้ทะเบยีนเปน็นักศกึษา 
 ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ปีการศึกษา 2564 จะต้องรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามประกาศของ
ส านักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (ช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2564 ทางเว็บไซต์ https://www3.reg.cmu.ac.th/ 
stdinfo/undergraduate)   
 
 ทั้ งนี้    ผู้ประสงค์สมัครเ พ่ือรับทุนตามโครงการ จัดส่ งนักศึกษาชาวไทยภู เขาเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2564   ให้ด าเนินการตามก าหนดการรับสมัครของกรมการปกครองและ
ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติม ณ ที่ว่าการอ าเภอ  
 
 

ส านักทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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1.  ชนิด / ประเภทกีฬา ที่รับสมัคร
1.1   กรีฑา 1.2   วา่ยน ้า 1.3   โปโลน ้า
1.4   บาสเกตบอล 1.5   ฟตุบอล 1.6   วอลเลย์บอล
1.7   กอล์ฟ 1.8   ซอฟทบ์อล 1.9   เซปกัตะกร้อ
1.10   ดาบสากล 1.11   ดาบไทย 1.12   เทควนัโด
1.13   เทนนิส 1.14   เทเบลิเทนนิส 1.15   แบดมินตัน
1.16   ยิงปนื 1.17   ยูโด 1.18   รักบี ฟตุบอล
1.19   เปตอง 1.20   วอลเลย์บอลชายหาด 1.21   เรือพาย
1.22   ลีลาศ 1.23   คาราเต้-โด 1.24   ครอสเวร์ิด
1.25   หมากกระดาน 1.26   หมากล้อม 1.27   บริดจ์
1.28   จักรยาน 1.29   ยิงธนู 1.30   ยกน ้าหนัก
1.31   ฮ๊อกกี 1.32   ขี่ม้า

2. ผลงานและความสามารถทางการกีฬาดีเด่นในระดับใดระดับหน่ึง ดังน้ี
2.1 เปน็นักกีฬามาตรฐานระดับโลก  โดยมีต้าแหน่งระดับโลกอย่างชัดเจน
2.2 เปน็นักกีฬาทมีชาติ เยาวชนทมีชาติ หรือเปน็นักกีฬาตัวแทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติที่

ด้าเนินการโดยสมาคมกีฬาแหง่ประเทศไทย หรือการกีฬาแหง่ประเทศไทย หรือกรมพลศึกษา หรือคณะกรรมการ
โอลิมปคิแหง่ประเทศไทย เปน็ผู้ส่งเข้าร่วมการแข่งขันและหรือรับรอง

2.3 มีผลงานการแข่งขันกีฬา  โดยได้รับอันดับที่ 1-3 จากการแข่งขันกีฬาแหง่ชาติ (รอบสุดทา้ย) หรือกีฬาเยาวชนแหง่ชาติ
(รอบสุดทา้ย)

2.4 มีผลงานการแข่งขันกีฬา  โดยได้รับอันดับที่ 1-3 จากการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแหง่ประเทศไทย (รอบสุดทา้ย) 
หรือกีฬานักเรียนนักศึกษาแหง่ประเทศไทย (รอบสุดทา้ย)

2.5 มีผลงานการแข่งขันกีฬา  โดยได้รับอันดับที่ 1-3 จากการแข่งขันกีฬาแหง่ชาติ (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค) หรือการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแหง่ชาติ (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค) หรือการแข่งขันชิงชนะเลิศแหง่ประเทศไทย (สนามต่างๆ)

2.6 ประวติั ผลงานและความสามารถทางกีฬาดีเด่นภายในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ป ี(นับตั งแต่ พ.ศ.2561-2563) 
โดยมีการเล่นกีฬาและฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง

3. เกณฑ์การพิจารณา
3.1 มหาวทิยาลัยเชียงใหม่โดยคณะกรรมการพฒันากีฬามหาวทิยาลัยเชียงใหม่หรือคณะกรรมการที่มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

มอบหมายจะพจิารณาผลงานตามที่ระบไุวใ้นข้อ 2
3.2 ส้าหรับคะแนนด้านวชิาการมหาวทิยาลัยเชียงใหม่จะพจิารณาผลจากคะแนนตามที่ระบไุวใ้นระเบยีบการสอบคัดเลือก
3.3 ผลการพจิารณาของคณะกรรมการฯ ถือเปน็ที่สิ นสุด

4. คุณสมบตัิ
4.1 มีสัญชาติไทยและเปน็ผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
4.2 เปน็ผู้ที่ส้าเร็จการศึกษา  หรือก้าลังศึกษาในชั นมัธยมศึกษาปทีี่ 6  หรือเทยีบเทา่
4.3 เปน็ผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือเปน็โรคที่สังคมรังเกียจ   หรือโรคที่ส้าคัญที่จะเปน็อุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
4.4 ไม่เปน็ผู้ที่มีความประพฤติเส่ือมเสีย  หรือถูกใหอ้อกจากสถาบนัการศึกษาใด ๆ  เพราะความผิดทางความประพฤติ
4.5 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครในคณะ-สาขาวชิาได้เพยีงอันดับเดียว โดยจะต้องมีคุณสมบติัเฉพาะตามที่แต่ละคณะฯ ก้าหนด

5. หากผู้เข้าศึกษาใหข้้อมูลเทจ็หรือจงใจปกปดิข้อมูล   หรือแม้แต่ปรากฏความเทจ็ขึ้นภายหลังจะต้องถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา
6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทกุขั้นตอน ถือเปน็ที่สิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทรศัพท ์ 053-943063   ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมคัรคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่
เรื่อง การรับนักเรียนจากโครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มคีวามสามารถดา้นกีฬา  

ระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 09.09.2563



เอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564  
(TCAS รอบท่ี 1 แบบท่ี 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio และ TCAS รอบท่ี 2 แบบท่ี 2 โควตา Quota) 

การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน 
----------------------------------------------------------- 

1. คุณสมบัติ 
- เป็นผู้ที่กระทำความดี มคีุณธรรม จริยธรรมจนเป็นท่ีประจักษ์ และอทุิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมมาโดยตลอด 
- เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และมผีลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด 
- ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานและ/หรอืประกาศเกียรติคณุ ท่ีแสดงว่าเปน็ผู้ที่กระทำความดี มีคณุธรรม จรยิธรรม จนเป็นที่

ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน  
- ต้องเป็นผู้ทีม่ีหนังสือรับรองจากผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีนักเรยีนศึกษาอยู่เป็นผูร้ับรอง  
- ต้องเป็นผู้ทีม่ีหนังสือส่งรายชื่อผูส้มัครจากโรงเรยีน  

(โรงเรียนสามารถส่งรายชื่อผู้สมคัรในโครงการเด็กดีมีที่เรียนได้เพียง 1 คนเท่านั้น) ทั้งนี้หากไม่มีหนังสือส่งรายชื่อ
ผู้สมัครจากโรงเรียน จะไม่ได้รับการพิจารณาใบสมัคร 

- ต้องเป็นผู้ที่มีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือ
ชุมชนจากผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  

- เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่เป็นโรคหรือความพิการอื่น ๆ รวมถึง 
ความพิการทางสมอง ท่ีคณะกรรมการดำเนินการคดัเลือกเห็นว่าเปน็อุปสรรคต่อการศึกษา โดยมคีวามเห็นของแพทย ์
ประกอบ 

2. เกณฑ์การพิจารณาความประพฤติท่ีแสดงว่าเป็นผู้กระทำความดี 
ประการที่ 1  มีคุณธรรมและจริยธรรมและมีคา่นิยมที่พึงประสงค ์ 
- มีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ หมายถึง การตระหนักถึงความสำคญัของความเปน็ชาติไทยการ 

ยึดมั่นในหลักศีลธรรมของศาสนา และการจงรักภักดตี่อสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 
- มีความเสียสละ หมายถึงการยอมเสียผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผู้อื่น หรือสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์จากการกระทำ 

ของตน 
- มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อม ถ่อมตนพูดจาสภุาพ อ่อนโยน ถูกต้องตามกาลเทศะ 
- มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่
- มีความเอื้ออาทรระหว่างครอบครวั ชุมชน สังคม 
- มีความกตญัญูกตเวทีและมีความรบัผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
- มีความละอายและเกรงกลัวต่อการทำช่ัว 
- มีความซื่อสตัย์ ขยัน มานะอุตสาหะ อดทน ประหยดัและอดออม 
- มีระเบยีบวินัย เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาของสังคม ปฏิบัตตินตรงต่อเวลา รู้จักมีการ 

วางแผน และปฏบิัติตามแผนไดส้ำเร็จ 
- ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข การพนัน ยาเสพตดิและของมึนเมา ไม่เที่ยวเตร่ยามวิกาล ไม่มั่วสุมทางเพศและมีส่วนร่วมกับ 

สังคมในการช่วยลดหรือแก้ปญัหาด้านอบายมุข 
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระทำท่ีจะทำให้เกิดความชำรุดเสียหายตอ่ส่วนรวม ท่ีใช้ประโยชนร์่วมกัน 
- การถือเป็นหน้าที่ท่ีจะมสี่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวม ในวสิัยที่ตนสามารถทำได้ 
- การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน 
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ประการที่ 2 มีจิตสาธารณะ โดยมีการแสดงออกถึงความพร้อม ความปรารถนาที่จะอุทิศตนเพื่อส่วนรวมถึงการใช้และการ           
รักษาสิ่งของที่เป็นส่วนรวม 

- มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม โดยมีความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตและลักษณะนสิัยการ
บริโภคส่วนตนเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

- สนับสนุนให้บุคคลมสี่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวม ท้ังในด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการช่วยเหลือ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  

ประการที่ 3  รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 
- เป็นผู้ใฝรู่้ ใฝ่ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้  มีการติดตามข้อมลูข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ และสามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเอง

ได้อย่างเหมาะสม 
- มีความสามารถในการเรยีนรู้และพัฒนาตนเอง ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
- มีความสามารถในการคิดอย่างมีวจิารณญาณและมีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ 
- มีความสามารถในการมองปัญหาแนวทางที่จะแก้ปัญหาในฐานะสมาชิกของสังคมได้  
- มีการดูแลสุขภาพและมีสุขภาพจิตดี โดยมลีักษณะนิสยัการดูแลสุขภาพร่างกายให้สะอาดแข็งแรงและรูจ้ักหาความสุข

ให้แก่ตนเองได้อย่างเหมาะสม 

ประการที่ 4  รักความเป็นไทย และวัฒนธรรมไทย 
- สืบสานและเผยแพร่เอกลักษณ์ไทย 
- ปฏิบัติตามวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
- วางตัวได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
- จิตใจรักความเป็นชาตไิทย 
- มีความสามารถที่จะเข้าใจ ยอมรับ รู้จักคุณค่าและอดทน ใจกว้างต่อวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

ประการที่ 5  มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 
- เคารพในสิทธิและเสรภีาพของผู้อื่น 
- ใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกระดับ 
- การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น และรู้จักแสดงความคดิเห็นอยา่งมีเหตผุลและมคีวามเหมาะสม 
- สามารถใช้หลักการทางประชาธิปไตยเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตประจำวัน 
- สนับสนุนใหผู้้อื่นปฏิบัตตินเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย 

ประการที่ 6 มีความเป็นผู้นำ หมายถึงบุคคลที่มีความสามารถเหนี่ยวนำผู้อื่นหรือกลุม่ ให้มีเป้าหมายทีเ่หมือนกัน 
พร้อมท้ังสามารถนำพาเขาเหล่านัน้ให้บรรลจุุดมุ่งหมายตามต้องการ 

- มีความเป็นต้นแบบในความคดิ การพูด การกระทำท่ีสร้างสรรค์ เป็นผู้นำด้วยแบบอยา่งพฤติกรรมที่เหมาะสม 
อย่างสม่ำเสมอและเป็นไปตามธรรมชาต ิ

- มีวิสัยทัศน์ท่ีมุ่งสร้างผลกระทบทางบวกแก่สังคม และสามารถสรา้งวิสัยทัศน์ที่มีความชัดเจนทั้งเชิงความหมายและความ
น่าสนใจ 

- มีความกล้าตัดสินใจที่เหมาะสมทันการณ์ และต้องกล้ารับผดิชอบตอ่ผลของการตดัสินใจ 
- มีความสามารถในการจัดลำดับความสำคญัของงาน 
- สามารถสรา้งความศรัทธาและความสัมพันธ์ที่ดตี่อสมาชิกในกลุ่ม และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มในการทำงาน

ไปสู่เป้าหมาย 
- มีความสามารถในการสื่อสารและการประสานงาน 
- กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
- เป็นผู้นำหรือสมาชิกชมรมหรือมีสว่นร่วมในกิจกรรมเพื่อส่วนรวมและสังคม 
- จัดการกับวิกฤตไดด้ ี
- จัดการกับปญัหาเฉพาะหน้าและไม่ทำให้งานติดชะงัก 
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3. คุณสมบัติเฉพาะของคณะ สาขาวิชา ให้เป็นไปตามที่คณะ สาขาวิชากำหนด  
 ศึกษาได้จากเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php 

4. เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครที่ตดิรูปขนาด 3x4 เซนตเิมตร ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 
2. หนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่  

(ปิดผนึกซองพร้อมเซ็นสลักหลังซอง โดยระบุช่ือ-นามสกลุ และตำแหน่งของผู้รับรอง)  
3. หนังสือราชการที่ระบุรายชื่อผู้สมัครที่โรงเรียนประสงคส์่งช่ือ 

(ใหโ้รงเรียนเป็นผู้ออกหนังสือราชการที่ระบุช่ือ-สกลุของนักเรียนทีป่ระสงคส์่งช่ือในโครงการดังกลา่ว) 
4. หนังสือรับรองจากผู้นำชุมชนที่ระบ ุช่ือ-นามสกุล และตำแหน่งของผู้รับรอง เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บา้น ฯลฯ 

ตามทีร่ะบุข้างต้นในข้อ 1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร  
(ปิดผนึกซองพร้อมเซ็นสลักหลังซอง โดยระบุช่ือ-นามสกลุ และตำแหน่งของผู้รับรอง) 

5. แฟ้มสะสมผลงานและ/หรือประกาศเกียรติคุณฯ ตามทีร่ะบุข้างต้นในข้อ 1 คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัคร  
6. เอกสารประกอบการสมคัรอื่น ตามที่แต่ละคณะ สาขาวิชาระบุ (ถ้ามี) โดยสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แหล่งข้อมลู 

https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php 

5. การคัดเลือก 
- พิจารณาจากคะแนนสะสมเฉลี่ยชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามที่คณะ สาขาวิชากำหนด 
- พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และ/หรือประกาศเกยีรติคุณการกระทำความดี มคีุณธรรม  

จริยธรรมการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลอืชุมชน และความประพฤติที่แสดงว่าเป็นผู้กระทำความดี 
- พิจารณาจากหนังสือรับรองจากผูบ้ริหารโรงเรยีน และหนังสือรับรองจากผู้นำชุมชน 
- พิจารณาจากการเขยีนเรยีงความเกี่ยวกับการกระทำความดี มคีุณธรรม จริยธรรมและอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือ 

ชุมชน 
- พิจารณาจากเงื่อนไขการสมัคร หรือคุณสมบัติของผูส้มัครตามทีแ่ตล่ะคณะ สาขาวิชาระบไุว้บนแหล่งข้อมูล 

https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php 
- พิจารณาจากการสอบสมัภาษณ์หรือการทดสอบอื่นๆ ตามทีส่าขาวิชาเห็นสมควร 
- การตัดสินของคณะกรรมการทุกขัน้ตอนถือเป็นท่ีสิ้นสดุ  

6. เง่ือนไขการเข้าศึกษา 
- ผู้มีสิทธ์ิเขา้ศึกษาโครงการเด็กดีมทีี่เรียน ต้องเข้าชมรมอาสาสมัคร เพื่อให้บริการชุมชนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ตลอดหลักสตูรการศึกษา และประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของนักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  
- ผู้มีสิทธ์ิเขา้ศึกษาโครงการเด็กดีมทีี่เรียนสามารถขอทุนการศึกษาไดต้ามระเบียบฯ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 
          ณ วันที่ 09.09.2563 
 
 



 

 

หนังสือรับรองจากโรงเรียน 

โรงเรียน.................................................... .................... 
อำเภอ........................................................................... 
จังหวัด.......................................................................... 
 

วันที่.............เดือน...............................พ.ศ..................... 
 

เรื่อง รับรองคุณสมบัติผู้สมัครการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน 
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  
  โรงเรียน...........................................................................................ขอส่งนักเรียนสมัครเข้า รับการ
คัดเลือกในการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน คณะ สาขาวิชา................................................................ .......... 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ นาย/นางสาว.......................................................................................................................
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น เพราะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมและกิจกรรมในการกระทำความดีดังนี้ 
......................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. ......... 
......................................................................................................................................................................................  
และพร้อมนี้ขอรับรองว่าแฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือประกาศเกียรติคุณที ่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี ้นั้น  
เป็นเอกสารที่แสดงถึงการกระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน
จริง ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติของผู้สมัครการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียนทุกประการ 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
          ลงชื่อ 
      (...........................................................) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
โทรศัพท์  ...........................................................  
โทรสาร   ........................................................... 
 
 
 



 

 

หนังสือรับรองจากผู้นำชุมชน 

เขียนที.่....................................................................... 
อำเภอ........................................................................ 
จังหวัด........................................................................ 
 

วันที่.............เดือน...............................พ.ศ..................... 
 

เรื่อง รับรองคุณสมบัติผู้สมัครการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน 
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
  ข้าพเจ้า..................................................................ตำแหน่ง............................................ ............  
ขอรับรองว่า นาย/นางสาว............................................................................................................................................. 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน........................................................................................................................... 
เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมและกิจกรรมในการกระทำความดีดังนี้ 
...................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... ....................... 
......................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
      
 
          ลงชื่อ 
      (...........................................................) 
          ตำแหน่ง...........................................................  
           
 
 
 
 
 
โทรศัพท์  ............................................ ............... 
โทรสาร   ...........................................................  



 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสอืส่งรายช่ือผู้สมัครจากโรงเรียน 
 
 
 
 
ชั้นความเร็ว (ถ้ามี) 
ที่................................                 โรงเรียน................................................................ 

      อำเภอ................................................................... 
      จังหวัด.................................................................. 

 
                 วันที่.............เดือน...............................พ.ศ..................... 
 
 

เรื่อง หนังสือส่งรายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน (การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน) 
เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) .............................................. 
 

  โรงเรียน .......................................................................... ............................................................... 
ขอรับรองว่า นาย/นางสาว.............................................................................. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้ นปีที่ 6  
เป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติ และเป็นผู้ที่มีหนังสือรับรองจากโรงเรียน ตามท่ีระบุไว้ในการประกาศการรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ (การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน) แล้ว  

ในการนี้ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรให้นาย/นางสาว....................................................................... . 
ได้รับการพิจารณาในคณะ สาขาวิชา..................................................................................................................... .....
การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน 
 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
      
 
          ลงชื่อ 
      (...........................................................) 
         ตำแหน่ง...........................................................  
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์  ........................................................... 
โทรสาร   ...........................................................  
 


