
เอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566  

TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota 
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ  

--------------------------- 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสรรโควตาให้แก่นักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

(ม.6) ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดีในเขตพัฒนาภาคเหนือ ให้ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน 

2. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่จังหวัดและอ าเภอ ในเขตพัฒนาภาคเหนืออย่างทั่วถึง  ส าหรับ 
ปีการศึกษา 2566 นี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดสรรโควตาให้แก่นักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเป็น
จ านวนไม่น้อยกว่า 50% ของจ านวนรับตามแผน 

ดั งนั้ น  มหาวิทยาลั ย เชี ย ง ใหม่  จึ งประกาศรับสมั ครคั ด เลื อกนั ก เรี ยนที่ ก า ลั ง เ รี ยนชั้ น  ม . 6  
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ  17 จังหวัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับโควตาที่จัดสรรให้เข้าศึกษา ปีการศึกษา  2566  
โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ 

1. จังหวัดทีไ่ด้รับโควตา 
  จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ล าปาง แพร่ เชียงราย น่าน ล าพูน พะเยา

แม่ฮ่องสอน พิษณโุลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ก าแพงเพชร สุโขทยั พิจิตร และอุทัยธานี 

2. จ านวนที่นั่งที่จัดสรรให ้
1. ในปีการศึกษา 2566 นี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดสรรจ านวนที่นั่งให้นักเรียนแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนา 

ภาคเหนือทั้ ง  17 จั งหวั ด  รวม เป็นจ านวนที่ นั่ ง โควตาภาคเหนือ  4,761 ที่ นั่ ง  จ า แนกเป็น 
การคัดเลือกกลุ่ มวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์  3,196 ที่นั่ ง  และกลุ่มศิลปศาสตร์  1,565 ที่นั่ ง  
ตามสัดส่วนจ านวนที่นั่งรวมของสาขาวิชาที่คัดเลือกด้วยวิชาสอบในแต่ละกลุ่ม 

2. รูปแบบการให้โควตาภาคเหนือในแต่ละกลุ่มวชิาสอบ มีดังนี ้
2.2.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์: จ านวนทีน่ั่งโควตาทัง้หมด 3,196 ที่นั่ง  

ถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 50% ได้แก ่
- ส่วนที่ 1: จ านวนที่นั่ง 1,598 ที่นั่ง จัดสรรให้แต่ละจังหวัดตามสัดส่วนของผู้สมัครกลุ่ม 

วิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ของจั งหวัด โดยในแต่ละจั งหวัด จะจัดสรรให้ 
กับผู้สมัครในอ าเภอรอบนอก และผู้สมัครทั้งจังหวัดในสัดส่วนจริงจากผู้สมัครสมบูรณ์
ของอ าเภอรอบนอกและทั้ งจังหวัด โดยจะประกาศสัดส่วนจ านวนโควตา 
อ าเภอรอบนอก:ทั้งจังหวัดที่จัดสรรให้ทราบในวันที่ 3 เมษายน 2566 

- ส่วนที่ 2: จ านวนที่นั่ง 1,598 ที่นั่ง จัดสรรให้ผู้สมัครที่มิได้รับการคัดเลือกจากส่วนที่ 1  
รวมกันทั้ง 17 จังหวัด 
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2.2.2 กลุ่มศิลปศาสตร์: จ านวนที่นั่งโควตาทั้งหมด 1,565 ที่นั่ง ถูกแบ่งเป็น 2 สว่น สว่นละ  
50% ได้แก ่
- ส่วนที่ 1:  จ านวนที่นั่ง 783 ที่นั่ง จัดสรรให้แต่ละจังหวัดตามสัดส่วนของผู้สมัคร 

กลุ่มศิลปศาสตร์ของจังหวัด โดยในแต่ละจังหวัด จะจัดสรรให้กับผู้สมัครใน 
อ าเภอรอบนอก และ ผู้สมัครทั้งจังหวัดในสัดส่วนจริงจากผู้สมัครสมบูรณ์ของอ าเภอ
ร อ บ น อ ก แ ล ะ ทั้ ง จั ง ห วั ด  โ ด ย จ ะ ป ร ะ ก า ศ สั ด ส่ ว น จ า น ว น โ ค ว ต า 
อ าเภอรอบนอก:ทั้งจังหวัดที่จัดสรรให้ทราบในวันที่ 3 เมษายน 2566 

- ส่วนที่ 2:  จ านวนที่นั่ง 782 ที่นั่ง จัดสรรให้ผู้สมัครที่มิได้รับการคัดเลือกจากส่วนที่ 1  
รวมกันทั้ง 17 จังหวัด 

3. คุณสมบัต ิ
3.1)  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เร่ือง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน 
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 
3.2)  เป็นผู้ที่มีสถานภาพในวันสมัครเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ติดต่อกัน  3 ปี ตามหลักสูตร 
     แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17  
    จังหวัดที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ 
    ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
3.3)  ผู้มีรายชื่อยืนยันสิทธิ์ที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันอุดมศึกษาใน TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงานฯ จะ 

 ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกใน TCAS รอบที่ 2 โควตาฯ เว้นแต่ได้ด าเนินการสละสิทธิ์เข้าศึกษาใน  
 TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงานฯ และได้รับการคืนสิทธิ์ในระบบ TCAS แล้วเท่านั้น 

 
4. การด าเนินการโดยผู้สมัคร  

4.1) ขั้นตอนการสมัคร 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษารายละเอียด  ให้ผู้สมัครศึกษาข้อมูลประกาศรับสมัครจาก 2 แหล่งข้อมูล 
โดยละเอียดคือ  

1. การสมัครในประกาศรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply 
2. เ กณฑ์ ก า ร สมั ค ร  คุณสมบั ติ ข อ ง ผู้ ส มั ค ร  เ อกส า รป ระกอบกา รสมั ค ร  และ อ่ื น  ๆ  

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

  ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียนยืนยันตัวตน  
ส าหรั บผู้ ที่ ไ ม่ เ คยล งทะ เบี ยนยื นยั นตั วตนผ่ าน ระบบ  TCAS ของ  ทปอ .  ใ ห้ ผู้ ส มั ค ร 

ด า เนิ นกา รล งทะ เบี ยน ใช้ ง าน ใน  ระบบ  TCAS ของ  ทปอ .  เพื่ อ ยื นยั นตั วตน  ทา ง เ ว็ บ ไ ซต์  
https://student.mytcas.com/ ของ ทปอ. ก่อนเข้า ระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน  
ส าหรับผู้ ที่ ไม่ เคยสร้ า งบัญชีผู้ ใช้ ง านผ่ านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย เชีย ง ใหม่   

เมื่อลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ. แล้ว ให้ผู้สมัครสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบรับสมัคร
ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม่  ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  https: / / www1 . reg. cmu. ac. th/ ugradapply  
(สร้างเพียง 1 บัญชี เท่านั้น ) โดยใช้  Username เดียวกันกับที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ  
TCAS ของ ทปอ.   
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ในขั้นตอนนี้ให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลก่อนการกดบันทึก ทั้งนี้  รหัสผ่าน
ส าหรับการล็อกอินเข้าสู่ระบบเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สมัครควรเก็บให้ปลอดภัย เพื่อให้การเข้าสู่ระบบ 
รับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

อนึ่ง หากพบว่ามีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือมีคุณสมบัติที่ไม่สอดคล้องกับประกาศการรับสมัคร
เข้าศึกษาฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตัดสิทธิ์ในการสมัครและเข้าศึกษาทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้  
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร และค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี 

  ขั้นตอนที่ 4 การสมัครในระบบรับสมัคร 
หลังผู้สมัครด าเนินการยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. และสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่าน 

ระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ผู้ประสงค์สมัครด าเนินการสมัครผ่านระบบรับสมัครของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply ตั้งแต่วันที่ 14-23 
กุมภาพันธ์ 2566  

เปิดระบบรับสมัคร วนัที่  14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 น. 
ปิดระบบรับสมัคร  วนัที่  23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:59 น. 

 ขั้นตอนการสมัครในระบบรับสมัครประกอบด้วย 
         1. การเลือกรหัส-คณะ-สาขาวิชา ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครตามรายละเอียดดังนี้ 

การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ สามารถเลือก
ได้ 2 อันดับการเลือก ทั้งนี้ การเลือกต้องเป็นรหัสที่คัดเลือกด้วยกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
หรือรหัสที่คัดเลือกด้วยกลุ่มศิลปศาสตร์ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น เลือกคละกลุ่มไม่ได้ ผู้สมัครต้อง
ตรวจสอบว่าการเลือกเป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มศิลปศาสตร์  

หลังจากการเลือกสมัครรหัส-คณะ-สาขาวิชา ในการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือแล้ว 
ผู้สมัครอาจเลือกเพิ่มได้อีก 1 อันดับการเลือก จากประเภทโครงการการรับนักเรียนในโครงการ
ร่วมกับโควตาภาคเหนือ หรือประเภทโครงการการรับนักเรียนในโครงการพิเศษ (ผู้สมัครจะต้องมี
คุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่โครงการระบุ โปรดตรวจสอบคุณสมบัติโดยละเอียด)  
หมายเหตุ :  
- กรณีที่สมัครประเภทโครงการการรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือแล้ว จะไม่

สามารถสมัครประเภทโครงการการรับนักเรียนในโครงการพิเศษเพิ่มเติมได้อีก  หรือในทาง
กลับกันกรณีที่สมัครประเภทโครงการการรับนักเรียนในโครงการพิเศษแล้ว จะไม่สามารถ
สมัครประเภทโครงการการรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือเพิ่มเติมได้อีก 

2. ยืนยันการเลือกรหัส-คณะ-สาขาวิชา ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการ 
ยืนยันการเลือกในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากกดยืนยันการเลือกแล้ว  
ประสงค์แก้ไขข้อมูลการเลือก ให้ด าเนินการตามข้อ 4.2  

3. การช าระเงินค่าสมัคร และการน าส่งเอกสารการสมัคร 
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมฯ   250 บาท : การสมัคร 
การรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ   200 บาท : การสมัคร 

ให้ผู้สมัครน าส่งเอกสารการสมัคร พร้อมช าระเงินค่าสมัคร ณ หน่วยรับสมัครของโรงเรียน
ที่นักเรียนสังกัด ตั้งแต่วันที่ 14-24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ประเภทโครงการ รายละเอียด 
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ น าส่งใบสมัคร พร้อมช าระเงินค่าสมัคร 
การรับนักเรียนโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ น าสง่ใบสมัคร และเอกสารประกอบการ

สมัคร พร้อมช าระเงินค่าสมัคร 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้สมัครประเภทโครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียน 

มัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ ทางมหาวิทยาลัยจะยึดข้อมูลที่ปรากฏในระบบรับสมัคร
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยึดข้อมูลในระบบจัดการข้อมูลการสมัครส าหรับ 
หน่วยรับสมัครของโรงเรียน 

4.2) การเปลี่ยนแปลง ยกเลิก รหัส-คณะ-สาขาวิชา  
หากผู้สมัครประสงค์แก้ไขอันดับการเลือก หรือแก้ไขรหัส-คณะ-สาขาวิชา สามารถด าเนินการ 

ภายหลังทราบผลการสอบของ ทปอ. ในวันที่ 18 เมษายน 2566   
เปิดระบบ    เวลา  09:00 น.   ปิดระบบ   เวลา 23:59 น. 

โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ดังนี้ 
ประเภทโครงการ รายละเอียด 

การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ แก้ไขเพื่อยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเลือก 
การรับนักเรียนโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ แก้ไขเพื่อยกเลิกการสมัครเท่านัน้ 

   หมายเหตุ :  
- ในการแก้ไขจะสามารถท าได้ภายใต้กลุ่มวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกที่ผู้สมัครเคยเลือกไว้เท่านัน้ 
- ในการยกเลิกดังกล่าวมหาวิทยาลัยขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิคา่สมัครไม่วา่กรณีใด 

5. การด าเนินการโดยหน่วยรับสมัครของโรงเรียน ประเภทโครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ และ 
การรับนักเรียนโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ 
5.1) การรวบรวมเอกสารที่ต้องน าส่ง เมื่อผู้สมัครน าส่งเอกสารการสมัครให้แก่หน่วยรับสมัครของโรงเรียน 

เรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยรับสมัครของโรงเรียนตรวจสอบข้อมูล รวบรวมรายชื่อผู้สมัคร เอกสารการสมัคร และ
เอกสารตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมจัดท าหนังสือน าส่งถึงส านักทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 
ค่าสมัคร  

5.2) การน าส่งค่าสมัคร หน่วยรับสมัครของโรงเรียนสามารถน าส่งเงินค่าสมัครมายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566 สามารถน าส่งเงินได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 
1. ช าระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา ตามเวลาท าการของ 

 ธนาคาร 
2. ช าระเงินผ่านระบบ QR Payment โดยสแกนผ่านทาง Mobile Banking ของทุกธนาคาร  

               ทั้งนี้ ให้ช าระเงินภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 2 มีนาคม 2566 เท่านั้น 

ในกรณีที่ช าระเงินค่าสมัครแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ ยกเว้นกรณีที่เกิดจากความ
ผิดพลาดของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น ทั้งนี้ หากมิได้ด าเนินการช าระเงินค่าสมัครตามที่ก าหนด  
จะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ 
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     5.3) การน าส่งเอกสารการสมัคร และเอกสารอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
  เมื่อหน่วยรับสมัครของโรงเรียนน าส่งเงินค่าสมัครของผู้สมัครเรียบร้อยแล้วนั้น ให้หน่วย  
รับสมัครของโรงเรียนน าส่ง เอกสารการสมัคร พร้อมเอกสารอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
ส่งมายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียด เอกสารที่โรงเรียนต้องน าส่งประกอบด้วย 
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ จัดเก็บใบสมัครไว้ที่หน่วยรับสมคัรของโรงเรียน ไม่ต้องน าสง่มายัง

มหาวิทยาลยั 
โครงการการรับนักเรียนใน 
โครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ 

1. ใบสมัครที่ระบบใส่รูปถ่ายดจิิทัลที่ถ่ายปัจจุบนัของผู้สมัคร  
พร้อมลงลายมือชื่อผูส้มัคร (ให้อัปโหลดรูปถ่ายลงในระบบรับสมัคร
ก่อนการดาวน์โหลด/พิมพ์ใบสมคัร) 
2. เอกสารประกอบการสมัครอื่นตามที่แต่ละคณะ สาขาวิชาระบุ 
(ถ้ามี) 

เอกสาร อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

โปรดศึกษารายละเอียดได้จากแหล่งข้อมูล ทางเว็บไซต์ 
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/school/  
โดยการล็อกอินเข้าสู่ระบบจัดการข้อมูลการสมัครส าหรับหน่วยรับ
สมัครของโรงเรียน โดยจะแจ้งวนั-เวลาของการเปิดระบบ 
ส าหรับครูโรงเรียนอีกคร้ังภายหลัง 

 หมายเหตุ :  
- ในการรวบรวมรายชื่อผู้สมัครที่สมบูรณ์แล้วส่งถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอให้หน่วยรับสมัครของ

โรงเรียนรวบรวมส่งเพียงครั้งเดียวเท่านั้น มหาวิทยาลัยจะไม่รับรายชื่อที่ส่งมาเพิ่มเติม 
- การน าส่งเอกสาร สามารถน าส่งได้ทางไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทรับส่งเอกสาร-พัสดุเท่านั้น และการ 

จ่าหน้าซองต้องใช้เอกสารที่อยู่การน าส่งที่พิมพ์ออกจากระบบจัดการข้อมูลการสมัครส าหรับหน่วยรับ
สมัครของโรงเรียนเท่านั้น ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะยึดวันที่ประทับตราเป็นส าคัญ และเพื่อ
ความรวดเร็วในการน าส่งเอกสารมายังมหาวิทยาลัย ควรเลือกน าส่งเอกสารประเภท EMS  

- หน่วยรับสมัครของโรงเรียนสามารถเข้าระบบจัดการข้อมูลการสมัครส าหรับหน่วยรับสมัครของ
โรงเรียน เพื่อตรวจสอบสถานะหลังการน าส่งเอกสารแล้ว 5-7 วันท าการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณีที่ข้อมูลในการสมัครไม่สมบูรณ์ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะและ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร หรือมหาวิทยาลัยขอใช้สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูล 

เพื่อให้ผู้สมัครได้รับประโยชน์สงูสุด 
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6. การคัดเลือก 
6.1) วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะน า  T-SCORE วิชา A-Level และ/หรือ T-SCORE วิชา TGAT/TPAT 
และ/หรือ  T-SCORE วิชาเฉพาะที่คณะวิจิตรศิลป์จัดสอบเอง และ/หรือ  T-SCORE วิชาเฉพาะที ่
คณะนิติศาสตร์จัดสอบเอง หรือคะแนนอ่ืนตามที่คณะ-สาขาวิชาก าหนดมาใช้ในการประมวลผล  
โดยมีวิชาดังนี้ 

A-Level 
รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  
(พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 

82 ภาษาอังกฤษ 

62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) 83 ภาษาฝรั่งเศส 
63 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 84 ภาษาเยอรมัน 
64 ฟิสิกส์ 85 ภาษาญี่ปุ่น 
65 เคมี 86 ภาษาเกาหลี 
66 ชีววิทยา 87 ภาษาจีน 
70 สังคมศาสตร์ 88 ภาษาบาลี 
81 ภาษาไทย 89 ภาษาสเปน 

 

TGAT/TPAT 
รหัสวิชา ชื่อย่อ ชื่อวิชา 

90 TGAT ความถนัดทั่วไป 
91 TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
92 TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล 
93 TGAT3 สมรรถนะการท างาน 
10 TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท 
11 TPAT11 เชาว์ปัญญา 
12 TPAT12 จริยธรรมทางการแพทย ์
13 TPAT13 ทักษะการเชื่อมโยง 
20 TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ 
21 TPAT21 ทัศนศิลป ์
22 TPAT22 ดนตรี 
23 TPAT23 นาฏศิลป ์
30 TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
40 TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร ์
50 TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
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วิชาเฉพาะที่คณะวิจิตรศิลป์จดัสอบเอง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

FA1 ความรู้ทั่วไปทางทัศนศิลป์และวาดเส้นเบื้องต้น 
FA3 ความรู้ทั่วไปทางการออกแบบและปฏิบัติการ 

วิชาเฉพาะที่คณะนิติศาสตร์จัดสอบเอง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 
Law1 ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ 

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ และ/หรือเกณฑ์ขั้นต่ าในวิชาตามที่คณะ สาขาวิชาก าหนด หากไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขจะไม่ได้รับการประมวลผล 

6.2) การรวมคะแนนและการจัดที่นั่ง 
การรวมคะแนนและการจัดที่นั่ง จะแยกประมวลผลผู้สมัครกลุ่มวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ และ

ผู้สมัครกลุ่มศิลปศาสตร์ โดยในแต่ละกลุ่มผู้สมัคร จะใช้การคัดเลือกในรูปแบบโควตาตามสัดส่วนของ
ผู้สมัคร ซึ่งแบ่งการจัดสรรโควตาเป็นสองส่วน ได้แก่ 

 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนการรวมคะแนนและจัดที่นั่งจากคะแนนสอบโดยสังเขป มีดังนี้ 
6.2.1 รวม T-SCORE ของผู้สมัครที่มีสถานะการสมัครสมบูรณ์จากกลุม่วิชาหลักที่ใช้ในการคัดเลือก  

เพื่อหาค่าเฉลี่ย (Mean) T-SCORE รวม และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) วิชาหลักของผู้สมัคร 
ในแต่กลุ่ม 
- กลุ่มวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ ใช้ T-SCORE วิชา A-Level 7 วิชา 
- กลุ่มศิลปศาสตร์ ใช้ T-SCORE วิชา A-Level 5 วิชา 
กลุ่มวิชาหลักที่ใช้ในการคัดเลอืก ได้แก่  
A-Level 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ กลุ่มศิลปศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 

61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  
(พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 

62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) 

64 ฟิสิกส์ 63 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
65 เคมี 70 สังคมศาสตร์ 
66 ชีววิทยา 81 ภาษาไทย 
70 สังคมศาสตร์ 82 ภาษาอังกฤษ 
81 ภาษาไทย  
82 ภาษาอังกฤษ 

โควตาส่วนที่ 1: ประกอบด้วย 
1.1 โควตาอ าเภอรอบนอก จัดสรรให้เฉพาะนักเรียนจากโรงเรียนที่ไม่อยู่ในอ าเภอเมืองของ 
      แต่ละจังหวัด 

1.2 โควตาจังหวัด จัดสรรให้นักเรียนทั้งจังหวัด 
สัดส่วนจ านวนโควตาอ าเภอรอบนอก:ทั้งจังหวัดที่จัดสรรให้ทราบในวันที่ 3 เมษายน 2566 

โควตาส่วนที่ 2: จัดสรรให้นักเรียนทั้ง 17 จังหวัด 
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6.2.2 ผู้สมัครที่มี T-SCORE รวมวิชาหลักไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยลบด้วยครึ่งหนึ่งของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Mean-0.5xSD) ของกลุ่มวิชาหลักที่ใช้ในการคัดเลือก และผ่านคุณสมบัติ/เงื่อนไขการรับเข้าของ
สาขาวิชาที่เลือกอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา เช่น T-SCORE ขั้นต่ ารวมทุกวิชา T-SCORE ขั้นต่ า
รายวิชา A-Level TGAT/TPAT วิชาเฉพาะ เป็นต้น จะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาจัดสรรโควตาและ
ที่นั่งในสาขาวิชา 

6.2.3 ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ข้อ 6.2.2 ในแต่ละจังหวัด จะได้รับการพิจารณาจัดสรรโควตาส่วนที่ 1 
เรียงล าดับตาม T-SCORE รวมจากกลุ่มวิชาหลักที่ใช้ในการคัดเลือก โดยจะจัดสรรโควตาอ าเภอ
รอบนอก และโควตาจังหวัดตามล าดับ ในขั้นตอนการจัดสรรโควตานี้ ผู้สมัครจะยังไม่ได้ที่นั่งใน
สาขาวิชาที่เลือกทันที ทั้งนี้ หากโควตาอ าเภอรอบนอกได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจ านวน 
มหาวิทยาลัยจะน าโควตาที่เหลือไปสมทบให้กับโควตาในจังหวัดนั้น ๆ และหากโควตาจังหวัดใด
ได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจ านวน มหาวิทยาลัยจะน าโควตาที่เหลือไปสมทบให้กับโควตาส่วนที่ 2 

6.2.4 ผู้สมัครที่ได้รับการจัดสรรโควตาส่วนที่ 1 จะได้รับการพิจารณาจัดที่นั่งในสาขาวิชาตามล าดับที่
ผู้สมัครเลือก ในขั้นตอนนี้จะน าเงื่อนไขการรับเข้าของแต่ละสาขาวิชามาพิจารณา เช่น วิชาที่ใช้
คัดเลือก สัดส่วนน้ าหนักที่ใช้ในการคัดเลือก เป็นต้น เรียงล าดับตาม T-SCORE รวมที่ได้จากผลรวม 
T-SCORE วิชาที่ใช้คัดเลือกคูณด้วยสัดส่วนน้ าหนักที่ใช้ในการคัดเลือกในแต่ละวิชา 

6.2.5 ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ข้อ 6.2.2 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรโควตาส่วนที่ 1 จะได้รับการพิจารณา 
จัดสรรโควตาส่วนที่ 2 เรียงล าดับตาม T-SCORE รวมจากกลุ่มวิชาหลักที่ใช้ในการคัดเลือก  
ในขั้นตอนการจัดสรรโควตานี้ ผู้สมัครจะยังไม่ได้ที่นั่งในสาขาวิชาที่เลือกทันที 

6.2.6 ผู้สมัครที่ได้รับการจัดสรรโควตาส่วนที่ 2 จะได้รับการพิจารณาจัดที่นั่งในสาขาวิชาตามล าดับที่
ผู้สมัครเลือกโดยจะพิจารณาจากจ านวนที่นั่งที่เหลืออยู่ในแต่ละสาขาวิชา และ เงื่อนไขการรับเข้า
ของแต่ละสาขาวิชา เช่นเดียวกับการจัดที่นั่งให้แก่ผู้สมัครที่ได้รับการจัดสรรโควตาส่วนที่ 1  

6.2.7   ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ข้อ 6.2.2 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรโควตาส่วนที่ 1 หรือส่วนที่ 2 จะได้รับการ
พิจารณาจัดที่นั่งในสาขาวิชาตามล าดับที่ผู้สมัครเลือกโดยจะพิจารณาจากจ านวนที่นั่งที่เหลืออยู่ใน
แต่ละสาขาวิชา และเงื่อนไขการรับเข้าของแต่ละสาขาวิชา เช่นเดียวกับการจัดที่นั่งให้แก่ผู้สมัคร
ที่ได้รับการจัดสรรโควตาส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า ผู้สมัครจะต้องผ่าน คุณสมบัติ   
เกณฑ์ขั้นต่ า และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด จึงจะได้รับการพิจารณาจัดสรรโควตาและจัดที่นั่ง
ในสาขาวิชา  

การตัดสินของคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 

7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก และปรับจ านวนรับให้ไม่น้อยกว่าจ านวนที่ประกาศไว้ และ  
ขอสงวนสิทธิ์ในการน าจ านวนที่นั่งที่ไม่สามารถจัดสรรได้ในประเภทโครงการนี้ ไปจัดสรรให้โครงการอ่ืนในการ  
รับสมัครรอบถัดไป 
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8.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก/จ านวนโควตาที่จัดสรรให้ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก รายบุคคลในระบบรับสมัคร 

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฉพาะประเภทโครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ และประเภทโครงการ 
การรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ และจะประกาศจ านวนโควตาที่จัดสรรให้แต่ละจังหวัด 
ของประเภทโครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply  
ในวันที่ 3 เมษายน 2566 

9.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นรายบุคคลในระบบรับสมัครของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply 
 
10.  การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS 

ผู้ที่มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประกาศไปแล้วนั้น ให้ตรวจสอบประกาศ 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่  4 พฤษภาคม 2566 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com  
ของ ทปอ. และให้ด าเนินการยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระบบ TCAS ของ ทปอ.  
ตั้งแต่วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ของ ทปอ.  

หากไม่ด าเนินการใด ๆ จะถือว่าผู้นั้นไม่ยืนยันการเข้าศึกษาจากการสอบคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 โควตา 
Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการยืนยันสิทธิ์โดยละเอียด 
บนแหล่งข้อมูล เว็บไซต์ https://www.mytcas.com ของ ทปอ.) 

อนึ่ ง  ส าหรับผู้ ยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาในรอบที่  1 และรอบที่  2 ในระบบ TCAS ของ ทปอ. แล้ว  
แต่ประสงค์สละสิทธิ์เข้าศึกษา สามารถด าเนินการสละสิทธิ์เข้าศึกษาช่วงที่ 2 ในระบบ TCAS ของ ทปอ.  
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 

 
11.  การประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นรายบุคคล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 
2566 ในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply  

 
12.  การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ากรอกทะเบียนประวัติ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566  
และพิ มพ์ เ อกส า ร  มชท 01  ใ ห้ ผู้ ป กค รอ งล งน าม  ตั้ ง แ ต่ วั นที่  5 - 9  มิ ถุ น า ยน  25 66  แ ล ะ 
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตั้งแต่วันที่ 6-9 มิถุนายน 2566  
ทางเว็บไซต์ https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ไม่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายใน 10 วันท าการ นับจากวันที่ก าหนดให้
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาวันสุดท้าย จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ทั้ งนี้สามารถติดตามประกาศเกี่ยวกับ การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ทางเว็บไซต์  
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply  ช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 

 


