
 

 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

เรื่อง   การรบัสมคัรสอบคดัเลือกนกัเรยีนในเขตพฒันาภาคเหนอืเพื่อเขา้ศกึษาใน

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่   ปกีารศกึษา  2559 

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

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้จัดสรรโควตาให้แก่นักเรียนท่ีก าลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

ของโรงเรียนมัธยมศกึษา   17  จังหวัด  ในเขตพัฒนาภาคเหนอืมาโดยตลอด  โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้คอื.- 

          1. เพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ีเรียนดีในเขตพัฒนาภาคเหนือ ให้ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็น

มหาวทิยาลัยท่ีอยูใ่นภูมภิาคเดียวกัน 

          2. เพื่อกระจายโอกาสทางการศกึษาไปสูจ่ังหวัดและอ าเภอ ในเขตพัฒนาภาคเหนอือยา่งทั่วถึง 

          3. เพื่อผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชาออกไปปฏิบัติงานตามท้องถิ่นต่าง  ๆ  ในเขตพัฒนา

ภาคเหนอื 

          4. เพื่อช่วยให้โรงเรียน ได้พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้สูงขึ้น 

          ส าหรับปีการศึกษา 2559 นี้ มหาวทิยาลัยจัดสรรโควตาให้แกน่ักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเป็นจ านวน 50% 

ของจ านวนนักศกึษาท่ีจะรับเข้าใหม่ 

          ดังนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนท่ีก าลังเรียนชั้น  ม.6 ของโรงเรียน

มัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  

ของกระทรวงศึกษาธกิาร เพื่อรับโควตาท่ีจัดสรรให้เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559  โดยมีหลักเกณฑแ์ละรายละเอยีด

ดังตอ่ไปนีค้ือ.- 
 

 
         

 คือ จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนอื  17  จังหวัด  ได้แก ่ เชยีงใหม่   ล าปาง   แพร่   เชยีงราย   นา่น   ล าพูน  

พะเยา  แมฮ่่องสอน  พษิณุโลก  นครสวรรค์   อุตรดิตถ์   เพชรบูรณ์   ตาก   ก าแพงเพชร   สุโขทัย   พจิิตร         

และอุทัยธาน ี
 

 
           

  2.1  ในปีการศึกษา 2559 นี้  มหาวทิยาลัยได้จัดจ านวนท่ีน่ังใหน้ักเรียนแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนอืท้ัง 

17 จังหวัด ประมาณ  50 %   ของจ านวนท่ีน่ังท่ีจะรับนักศกึษาเข้าศึกษาทัง้หมดในทุกคณะและหรือสาขาวิชา รวมเป็น

จ านวนท่ีน่ังโควตาภาคเหนอื   4,281   ท่ีน่ัง  รายละเอยีดตามตารางจ านวนรับและวิชาสอบคัดเลอืกนักเรียนในเขต

พัฒนาภาคเหนือฯ ปีการศกึษา 2559  

 

 

2. จ านวนทีน่ัง่ทีจ่ดัให้ 

1. จงัหวดัทีไ่ดร้ับโควตา 
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 2.2   รูปแบบการให้โควตา 

         รูปแบบการให้โควตาแบ่งเป็น  2  ส่วน ส่วนละ  50%    โดยจัดสรรจ านวนท่ีน่ังเป็นดังน้ี 

                 จ านวนท่ีน่ังโควตาท้ังหมด  4,281  ท่ีน่ัง  จะถกูแบง่เป็น  2  ส่วนเท่า ๆ กัน คือ 

                           จ านวนท่ีน่ัง  2,140 ท่ีน่ัง  จะน ามาจัดสรรให้ตามสัดสว่นของผู้สมัครในอัตราส่วน   

   อ.รอบนอก : ท้ังจังหวัดเป็น  24 % : 76 %  คิดเป็นจ านวนท่ีน่ัง   514 : 1,627  ท่ีน่ัง 

      จ านวนท่ีน่ัง  2,141  ท่ีน่ัง  จะน ามาจัดสรรโดยใหผู้้สมัครสอบคัดเลอืกท่ีมิได้รับการคัดเลอืก 

      จากส่วนท่ี  1  แข่งขันรวมกันท้ัง  17  จังหวัดภาคเหนอื 

 

3. คุณสมบตัขิองผูส้มคัรสอบคดัเลอืก 

             คุณสมบตัทิัว่ไป 

                1.  ตอ้งเป็นผู้ท่ีอยูใ่นประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

                2.  เป็นนักเรียนช้ัน ม.4, ม.5 ,ม.6 ตดิตอ่กัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน      

พุทธศักราช  2551  ท่ีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   หรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

เอกชน ของโรงเรียน  17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ   โดยมีเงื่อนไขตอ่ไปน้ี 

                   2.1   เป็นนักเรียนช้ัน  ม.6   ของโรงเรียนมัธยมศกึษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ   

                            ตลอดปีการศึกษา  2558 เท่านัน้ 

                   2.2   เป็นนักเรียนช้ัน  ม.5   ของโรงเรียนมัธยมศกึษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ   

                            ตลอดปีการศึกษา  2557 เท่านัน้ 

2.3 เป็นนักเรียนชัน้  ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศกึษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ    

                            ตลอดปีการศึกษา  2556 เท่านัน้ 

         ส าหรับนักศกึษาผู้ใหญ ่ตอ้งเป็นนักศกึษาผู้ใหญ่สายสามัญของโรงเรียนมัธยมศกึษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ

ตดิตอ่กัน  2 ปี  (4 ภาคเรียน)  เปิดสอนในลักษณะประเภทชัน้เรียน  ตามหลักสูตรมัธยมศกึษาตอนปลาย   

พ.ศ. 2530  ท่ีสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน            

                3. เป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรงและไมเ่ป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 

               4. จะตอ้งไม่เป็นผู้ท่ีมสีถานภาพเป็นนักศกึษา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ในวันท่ีก าหนดให้สมัครสอบคัดเลอืก 

4.  การสมคัรสอบคดัเลอืก 

4.1 ผู้สมัครจะตอ้งสมัครผ่านระบบ  Internet  ทาง  website  http://www.reg.cmu.ac.th  

ระหวา่งวนัที ่17-24 สิงหาคม 2558 โดยบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนพิมพใ์บสมัคร ใน

วันที่ 25-27 สิงหาคม 2558 และผู้สมัครต้องเสียค่าสมัคร 500  บาท 

          4.2  นักเรียนมสีิทธ์ิเลอืกคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ได้ไม่เกิน  2  คณะ/สาขาวิชา  ในกลุ่มท่ีเนน้การเรียนดา้น  

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มท่ีเน้นการเรียนด้านภาษาต่างประเทศ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น จะเลือก 2 กลุ่ม

ปนกันไม่ได้ เนื่องจากวัน / เวลาสอบกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และกลุ่มภาษาต่างประเทศตรงกัน 

 

 

ส่วนที ่ 1 

ส่วนที ่ 2 
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  4.3  ต้องมีลายมือชื่อผู้อ านวยการหรืออาจารย์ใหญ่หรือครูใหญ่ของโรงเรียนท่ีนักเรียนสังกัดลงนามรับรอง

ตามท่ีระบุไว้ในใบสมัคร มฉิะนั้นมหาวิทยาลัยจะถือวา่ใบสมัครเป็นโมฆะ เพราะขาดคุณสมบัตแิละจะไมค่ืนเงินให้ไม่ว่า

กรณใีด ๆ  

          4.4  หน่วยรับสมัครของโรงเรียนรวบรวมใบสมัครและแบบฟอร์มต่าง ๆ พร้อมท้ังเงินค่าสมัคร  และจัดท า

หนังสือน าส่งถึงส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ไม่เกินวันที่  28  สิงหาคม  2558   

โดยยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 

          4.5  ในการรวบรวมใบสมัครท่ีสมบูรณ์แล้วส่งถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอให้หน่วยรับสมัครของโรงเรียน

รวบรวมสง่เพยีงคร้ังเดียวเท่านัน้  มหาวทิยาลัยจะไมรั่บใบสมัครท่ีสง่มาเพิ่มเตมิ 

          4.6   เงื่อนไขท่ีผู้สมัครสอบคัดเลอืกฯ จะตอ้งถอืปฏบัิตโิดยเครง่ครัด 

4.6.1   ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่าคณะที่เลือกเป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ 

กลุ่มภาษาต่างประเทศกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งเท่านั้นและวิชาสอบ  วันสอบ  และเวลาสอบต้องไม่ตรงกัน  

หากนักเรียนเลือกสอบสองสายปนกัน อาจเสียประโยชน์หรือถูกตัดสิทธิ์ในอันดับการเลือกใดอันดับหนึ่งได้  

4.6.2 ในกรณีท่ีเอกสารในการสมัครไมส่มบูรณ์ถูกตอ้งมหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะและ 

จะไมค่ืนเงินให ้หรือมหาวทิยาลัยขอใชส้ิทธ์ิในการแก้ไขข้อมูลเพือ่ให้ผู้สมัครได้รับประโยชนส์ูงสุด 

4.6.3   หากผู้สมัครท าการทุจรติในการสอบคัดเลอืกคร้ังน้ีไมว่า่กรณีใด ๆ  จะถูกตัดสทิธ์ิการเข้าศึกษาใน 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เรือ่ง การทจุรติในการสอบคดัเลอืกนกัเรยีนในเขตพฒันา

ภาคเหนอื 

    มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ขอประกาศให้ทราบโดยท่ัวกันดังน้ี  หา้มไมใ่หก้ระท าการใด ๆ อันเป็นการทุจรติใน

การสอบ  ถ้ามีการทุจริต หรือมีเหตุสงสัยว่าทุจรติไม่วา่กรณใีด ๆ  กรรมการคุมสอบจะบันทึกไว้ท่ีกระดาษค าตอบ

และ อาจจะไมพ่จิารณาตรวจกระดาษค าตอบในรายวชิาน้ัน ๆ หรือทุกรายวชิา  และมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ให้ตัดสทิธ์ิ

การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  จากการสอบคัดเลอืกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนอื 

                4.6.4   ผู้ท่ีสอบผ่านข้อเขียน หากประสงค์จะขอสละสิทธ์ิการเข้าศึกษาประเภทโควตาภาคเหนือ เพื่อใช้

สิทธ์ิเข้าสัมภาษณ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน  จะต้องสละสิทธ์ิด้วยตนเอง  พร้อมแนบบัตร

ประจ าตัวผู้สมัคร ภายในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์  2559   ห้ามผู้อื่นสละสิทธิ์แทน และผู้ที่ขอสละสิทธิ์แล้วจะขอถอน

การสละสิทธิ์ไม่ได้ 

 4.6.5   เงื่อนไขส าหรับผู้ท่ีได้รับคัดเลอืกเข้าศึกษาใน โครงการ พสวท./วพ. /วคช. /เพชรทองกวาว / 

โอลิมปิกวิชาการ /รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์/ผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์/รับ

นักเรียนจากเครือข่ายเยาวชนผู้พิทักษ์น้ าบาดาลของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล /โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กและเยาวชน/โครงการฟิสิกส์สัปประยุทธ ์ และประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในเขต

พัฒนาภาคเหนือหรือการสอบคัดเลอืกอื่น ๆ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่         ปีการศึกษา  2559  มดีังนี้ 

 

 

 

11 



 

 

 

นักเรียนท่ีได้รายงานตัวยนืยันเข้าศึกษา/หรือท าสัญญารับทุนการศึกษาในโครงการ พสวท./วพ. / 

วคช/เพชรทองกวาว/โอลิมปิกวิชาการ/รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์/ผู้มีความสามารถพิเศษ

ทางคณติศาสตร/์รับนกัเรยีนจากเครือขา่ยเยาวชนผูพ้ทิกัษน์้ าบาดาลของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล  / โครงการพัฒนา

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กและเยาวชน/โครงการฟิสิกส์สัปประยุทธ์ เรียบร้อยแล้ว  ไม่มีสิทธิ์หรือหมด

สิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนของการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ และ/หรือ การสอบคัดเลือกเข้าโครงการ

แพทย์ชนบท และ/หรือกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.) และ/หรือ   โครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและชุมชนเพื่อเข้าศึกษาในคณะอื่น ๆ    ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ/หรือการสมัครเข้าศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการคัดเลือกจากสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)  เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาปีการศึกษา  

2559  อีก  หากพบว่าได้สอบ และ/หรือสมัคร  มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาตามสิทธิ์และเงื่อนไขของ

โครงการดังกล่าวข้างต้น และตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกในครั้งดังกล่าวนั้นทันที 

  ท้ังนี ้เงื่อนไขการตัดสิทธ์ิดังกลา่วให้มีผลบังคับต่อผู้ท่ีได้รับทุนโครงการ พสวท.(ตอ่เนื่อง) จากโรงเรียนยุพราช

วทิยาลัยด้วย  และหากผู้ได้รับทุนโครงการ พสวท. (ต่อเนื่อง) จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประสงค์จะสละสิทธ์ิการ

เข้าศึกษาในโครงการ พสวท. จะตอ้งชดใช้ทุนตามสัญญาของโครงการ 

4.6.6    เงื่อนไขส าหรับผู้ได้รับการคัดเลอืกเข้าศึกษาตามโครงการอดุมศกึษาเพือ่ทายาทเกษตรกร    

โครงการนกัวิทยาศาสตร์เกษตร  โครงการส านึกรกัษบ์า้นเกดิเพือ่การเกษตรทีย่ัง่ยนื   ปกีารศกึษา 2559   

ดังนี้.- 

1. โครงการอดุมศกึษาเพื่อทายาทเกษตรกร 

1.1 ผู้ท่ีได้รับการคัดเลอืกให้เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ตาม 

โครงการอุดมศกึษาเพื่อทายาทเกษตรกรแล้ว  หากประสงค์จะเขา้สอบประเภทโควตาภาคเหนอืหรือสมัครเข้าศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) จะตอ้งสละสทิธิก์ารเขา้ศกึษาตามโครงการ

อดุมศกึษาเพื่อทายาทเกษตรกรใหเ้ปน็ลายลกัษณอ์กัษรกอ่น หากยังเข้าสอบโควตาภาคเหนอื หรือสมัครเข้าศึกษาใน

สถาบันอุดมศกึษาสังกัดสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.)อกี  มหาวทิยาลยัเชยีงใหมจ่ะตดัสทิธิก์ารเขา้ศกึษา

ทัง้สองทางทันท ี 

       อนึ่ง   ผู้ที่ไดส้ละสทิธิก์ารเขา้เป็นนกัศกึษาภายใตโ้ครงการอดุมศกึษาเพือ่ทายาทเกษตรกรแล้ว  จะ

ไม่ได้รับการคืนสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาภายใต้โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรอีก ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิน้ 

1.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ตามโครงการอดุมศกึษาเพือ่ทายาทเกษตรกร  จะต้องศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์  ให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีของคณะเกษตรศาสตร์  จนส าเร็จการศึกษา  โดยไม่มีสิทธิ์ขอโอนย้ายคณะ 
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2. โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร 

2.1 ผู้ท่ีได้รับการคัดเลอืกให้เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่      

ตามโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตรแล้ว  หากประสงค์จะเข้าสอบประเภทโควตาภาคเหนือ หรือสมัครเข้าศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา สังกัดสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)  จะต้องสละสิทธิ์การเข้าศึกษาตามโครงการ

นักวิทยาศาสตร์เกษตรให้เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน  หากยังเข้าสอบโควตาภาคเหนือ หรือสมัครเข้าศึกษาใน

สถาบันอุดมศกึษาสังกัดสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) อีก  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่จะตัดสิทธ์ิการเข้าศึกษา

ท้ังสองทางทันที 

   อน่ึง  ผู้ท่ีได้สละสิทธ์ิการเข้าเป็นนักศึกษาภายใต้โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตรแล้ว  จะไม่ได้รับ

การคืนสิทธ์ิเข้าเป็นนักศกึษาภายใตโ้ครงการนักวทิยาศาสตร์เกษตรอกี ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

                2.2  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ตามโครงการนกัวทิยาศาสตรก์ารเกษตร  จะตอ้งศกึษาในคณะเกษตรศาสตร ์ ใหค้รบถว้นตามเงื่อนไขหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีของคณะเกษตรศาสตร์  จนส าเร็จการศึกษา  โดยไม่มีสิทธิ์ขอโอนย้ายคณะ 
 

5.  การสอบคดัเลอืก 

         5.1   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่จะจัดให้มีการสอบวชิาหลักและวิชาเฉพาะ    

ตามก าหนดวนัและเวลาสอบ  วนัที ่ 12 –13   ธนัวาคม 2558  รวม     16    วชิาดงันี ้

                                                                       

  

01   ภาษาไทย     01  ภาษาไทย 

02   สังคมศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม       02  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

   03   ภาษาอังกฤษ    03  ภาษาอังกฤษ 

    04  วทิยาศาสตร์  1 (300 คะแนน)  06  วทิยาศาสตร์  2 

   05  คณิตศาสตร์  1    07 คณิตศาสตร์  2 
 

 วชิาเลอืกสอบ 

 08  ความรู้พืน้ฐานทางวศิวกรรมศาสตร์  (300 คะแนน)   09  ภาษาฝร่ังเศส    

10  ภาษาเยอรมัน             11  ภาษาจีน            12  ภาษาญี่ปุ่น               

13  ความถนัดทางทัศนศิลป์   14  ความรู้ท่ัวไปทางศลิปวัฒนธรรมและปฏบัิตกิาร 

16  ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์  17  ความรู้ท่ัวไปและทักษะดา้นศลิปะการดนตรีและการแสดง 
 

 วชิาเฉพาะทีจ่ะน าคะแนนจากการสอบความถนัดทางวชิาการและวชิาชพี มาคดัเลือกเขา้บางสาขา  

คอื วชิา  15  ความถนดัทางวชิาชพีคร ู(PAT5) คณะศกึษาศาสตร ์  

 

 

กลุม่วทิย-์คณติ กลุม่ภาษาตา่งประเทศ 
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5.2  การรวมคะแนนและการจัดที่นั่งในคณะ 

 การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

ใช้การคัดเลือกในรูปแบบโควตาตามสัดส่วนของผู้สมัคร ซึ่งแบ่งการจัดสรรท่ีนั่งเป็นสามส่วน คือ 1. โควตาอ าเภอ    

รอบนอก จัดสรรให้เฉพาะนักเรียนจากโรงเรียนท่ีไม่อยู่ในอ าเภอเมืองของแต่ละจังหวัด 2. โควตาจังหวัด จัดสรรให้

นักเรียนท้ังจังหวัด 3. โควตาภาคเหนอื จัดสรรให้นักเรียนท้ัง 17 จังหวัด โดยมีขัน้ตอนการรวมคะแนนและจัดท่ีนั่งจาก

คะแนนสอบ โดยสังเขปคือ 

1. หลังจากท าการสอบและตรวจกระดาษค าตอบเสร็จแล้ว จะรวมคะแนน 5 วิชาหลัก เพื่อหาค่าเฉลี่ยของ

นักเรียนกลุ่มแผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เลขท่ีน่ังสอบขึน้ต้นด้วยเลข 1) และกลุ่มแผนการ

เรียนภาษาตา่งประเทศ (เลขท่ีน่ังสอบขึน้ต้นด้วยเลข 2) เป็นการหาค่าเฉลี่ยของนักเรียนท้ังหมดท่ีสอบใน

แตล่ะกลุ่ม โดยในกลุ่มแรกจะใชค้ะแนนจาก 5 วชิาหลักประกอบไปด้วย 01 ภาษาไทย          02 สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 03 ภาษาอังกฤษ 04 วิทยาศาสตร์ 1 และ 05 คณิตศาสตร์ 1 ในขณะท่ี

กลุ่มท่ีสอง จะใช้วิชา 01 ภาษาไทย 02 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 03 ภาษาอังกฤษ    06 

วทิยาศาสตร์ 2 และ 07 คณิตศาสตร์ 2 

2. นักเรียนท่ีมีคะแนนไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่ม จึงจะมีสทิธ์ิได้รับการพจิารณาจัดสรรโควตา และ

ท่ีน่ังในคณะ 

3. ในขัน้ตอนการจัดสรรโควตา จะใชค้ะแนนจาก 5 วชิาหลัก ซึ่งเป็นวชิาบังคับท่ีนักเรียนทุกคนจะต้องสอบ 

เพื่อความเป็นธรรมแก่นักเรียนทุกคน โดยจะจัดสรรโควตาอ าเภอรอบนอก และโควตาจังหวัดตามล าดับ 

โดยขั้นตอนการจัดสรรโควตานี ้นักเรียนจะยังไม่ได้ที่นั่งในคณะที่เลือกทันที 

4. หลังจากจัดสรรนักเรียนตามโควตาแล้ว จะเป็นการจัดท่ีนั่งในคณะให้แก่นักเรียนท่ีได้โควตาตามล าดับ

สาขาวิชาท่ีนักเรียนเลือก ซึ่งในขั้นตอนนี้จะน าเงื่อนไขการรับเข้าของแต่ละสาขาวิชามาพิจารณา เช่น 

คะแนนขั้นต่ ารายวิชา คะแนนรวมทุกวิชา และหากคณะท่ีนักเรียนเลือกมีการก าหนดให้สอบ     วิชา

เฉพาะ จะน าคะแนนจากวิชาเฉพาะมารวมและพจิารณาในขัน้ตอนนี้ 

5. นักเรียนท่ีมีคะแนนรวมวิชาหลักเกินค่าเฉลี่ยของกลุ่ม แต่ไม่ได้รับจัดสรรโควตาอ าเภอรอบนอก หรือ

โควตาจังหวัด รวมถึงนักเรียนท่ีได้รับจัดสรรโควตา แต่ไม่ได้รับการจัดสรรท่ีน่ังในสาขาวิชาที่ตัวเองเลือก 

จะมสีิทธ์ิได้รับการพจิารณาจัดสรรโควตาภาคเหนือ โดยจะพจิารณาจากล าดับท่ีนักเรียนเลือก จ านวน

ท่ีน่ังท่ีเหลอือยูใ่นแต่ละคณะ เงื่อนไขการรับเข้าของแตล่ะคณะ เช่น คะแนนขัน้ต่ ารายวิชา    คะแนนรวม

ทุกวิชา และคะแนนวชิาเฉพาะ  

มหาวิทยาลัยขอแจ้งให้ทราบโดยท่ัวกันว่า นักเรียนจะต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด จึงจะได้รับการพิจารณาจัดสรรโควตา และ จัดท่ีนั่งในคณะ ซึ่งหากนักเรียนจากโรงเรียนในเขตอ าเภอรอบ

นอกได้รับการจัดท่ีน่ังไม่ครบตามจ านวนโควตาท่ีจัดสรร มหาวิทยาลัยจะน าจ านวนท่ีนั่งท่ีเหลือไปสมทบให้กับโควตา

จังหวัดในจังหวัดนัน้ ๆ และหากนักเรียนในจังหวัดใดได้รับการจัดท่ีน่ังไมค่รบตามจ านวนโควตาท่ีจัดสรร มหาวิทยาลัย

จะน าจ านวนท่ีนั่งท่ีเหลือไปรวมกับโควตาภาคเหนือ หรือหากการจัดสรรท่ีนั่งได้ไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนดไว ้

มหาวิทยาลัยจะน าท่ีนั่งท่ีเหลือท้ังหมด ไปสมทบให้กับจ านวนท่ีนั่งส าหรับการรับจากการคัดเลือกของสมาคม

อธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ในระบบ Admissions ตอ่ไป 

การตัดสินของคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกถือเป็นที่สิน้สุด 
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          5.3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดสนามสอบไว้ 17 จังหวัด นักเรียนท่ีเรียนอยู่ในจังหวัดใด  ให้เข้าสอบท่ีสนาม

สอบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไวใ้นจังหวัดน้ัน 
 

รายชือ่จงัหวดั/โรงเรยีนที่เปน็สนามสอบคดัเลอืก 
 

รหัสจงัหวดั ชื่อจงัหวดั ชื่อโรงเรยีนที่เปน็สนามสอบ 

01 

 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

            เชียงใหม ่

 

            ล าปาง 

            แพร ่

            เชียงราย 

            นา่น 

            ล าพนู 

            พะเยา 

            แมฮ่อ่งสอน 

            พษิณโุลก 

            นครสวรรค ์

            อตุรดติถ ์

            เพชรบูรณ ์

            ตาก 

            ก าแพงเพชร 

            สโุขทยั 

            พจิติร 

            อทุยัธาน ี

  ยพุราชวทิยาลยั  วฒัโนทัยพายพั  วารีเชยีงใหม ่  หอพระ   

  กาวลิะวทิยาลยั   สาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

  ล าปางกลัยาณแีละบญุวาทยว์ทิยาลยั 

  นารรีัตน ์ จงัหวดัแพร่ 

  ด ารงราษฎรส์งเคราะห ์ สามคัควีทิยาคม และเชยีงรายวทิยาคม* 

  สตรศีรนีา่น 

  สว่นบญุโญปถมัภล์ าพนู 

  พะเยาพิทยาคม 

  หอ้งสอนศกึษา 

  เฉลมิขวญัสตร ี และจา่นกรอ้ง* 

  ลาซาลโชตริว ี และ โพฒสิารศกึษา*  

  อตุรดิตถด์รณุี 

  เพชรพทิยาคม  และวทิยานกุลูนารี* 

  ผดงุปญัญา 

  ก าแพงเพชรพทิยาคม 

  อดุมดรณุ ี

  พจิติรพิทยาคม 

  อทุยัวทิยาคม 
   

        (*มหาวทิยาลัยจะยนืยันการเป็นสถานท่ีสอบอกีครัง้หลังจากทราบจ านวนผู้สมัครในจังหวัดน้ัน ๆ) 
 

5.4     แนวปฏบิัตใินการสอบของนกัเรยีนผูม้คีวามพกิารทางสายตา 

           เพื่อเป็นการเอือ้ประโยชน์ให้แก่นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อนุโลม

ให้นักเรียนผูม้คีวามบกพรอ่งทางสายตาใชเ้วลาในการสอบวชิาละ  2  ชั่วโมง  20  นาที  ส าหรับนักเรียนปกติใช้เวลา

สอบวิชาละ  2  ชั่วโมง และส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาที่สอบวิชา              04  วิทยาศาสตร์  1  

มหาวิทยาลัยอนุโลมให้ใช้เวลาในการสอบ  3  ชั่วโมง  30  นาที 
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  6. ก าหนดวชิา วนัและเวลาสอบ         
 

          ก าหนดวนัและเวลาสอบในวนัที ่12 – 13  ธนัวาคม  2558  

ตารางวนั เวลา สอบคัดเลอืกนกัเรยีนในเขตพฒันาภาคเหนอืเพือ่เขา้ศกึษาใน 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  ปกีารศกึษา  2559 

วัน / เดอืน / ปี เวลาสอบ 

วชิาสอบ 
 

เน้นการเรยีนดา้น 
วิทยาศาสตร ์- คณิตศาสตร ์

เน้นการเรยีนดา้น 

ภาษาตา่งประเทศ 

รหสั

วชิา 

ชื่อวชิา 

 

รหสั

วชิา 

ชื่อวชิา 

เสารท์ี ่12 ธนัวาคม 2558 08.30-11.30 น. 

 

12.30-14.30 น. 

15.00-17.00 น. 

04 

 

01 

02 

วิทยาศาสตร์  1 

(08.30-11.30 น.) 

ภาษาไทย 

สังคมศึกษา 

06 

 

01 

02 

วิทยาศาสตร์  2 

(08.30-10.30 น.) 

ภาษาไทย 

สังคมศึกษา 

อาทิตยท์ี ่13 ธันวาคม 2558 08.30-10.30 น. 

12.00-14.00 น. 

15.00-17.00 น. 

 

05 

03 

08 

 

13 

16 

คณิตศาสตร์  1 

ภาษาอังกฤษ   

ความรู้พื้นฐานทาง

วิศวกรรมศาสตร์ 

ความถนดัทางทัศนศิลป ์
ความถนัดทาง

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

07 

03 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

 

คณิตศาสตร์  2 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาฝรั่งเศส 

ภาษาเยอรมัน 

ภาษาจีน 

ภาษาญี่ปุ่น 

ความถนัดทางทัศนศิลป์ 

ความรู้ท่ัวไปทาง

ศิลปวัฒนธรรม 

และปฏิบัติการ 

 
หมายเหต ุ 1.  ผูท้ี่สมัครเขา้ศกึษาในสาขาวชิาศิลปะการดนตรแีละการแสดง คณะวิจติรศลิป ์  จะต้องสอบ 

                    วชิา  17  ความรู้ทัว่ไปและทกัษะดา้นศลิปะการดนตรแีละการแสดง  คณะวิจติรศิลป ์จะจดัสอบ 

       ในวนัที ่ 16  ธันวาคม  2558 เวลา  08.30  น. ณ คณะวจิิตรศิลป ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

       (ขอใหผู้ท้ี่ต้องสอบวชิานีเ้ตรยีมตวัมาสอบตามก าหนด) 

   2.  นักเรยีนทีส่มคัรเขา้ศกึษาในคณะศกึษาศาสตร ์ ที่ใชค้ะแนนวชิา  15 ความถนดัทางวชิาชพีครู (PAT5)   

                   จะต้องสอบวชิานีจ้ากการสอบวชิาความถนัดทางวชิาการและวชิาชพี ครัง้ที ่1/2558 และจะต้องได ้

                   คะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30  จงึจะได้รับการพิจารณาคดัเลอืกเขา้ศกึษา  โดยมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

                   จะประสานงานกับ สทศ.  ในการตรวจสอบความถกูต้องของคะแนน  ทัง้นีร้วมทัง้ผู้ทีส่มัครเขา้ศึกษาใน 

                   มหาวทิยาลยัของรฐัและเอกชนทีร่ว่มในโครงการทีใ่ชค้ะแนนวชิานี้ 

  3.  หา้มกระท าการใด ๆ  อนัเปน็การทุจริตในการสอบ  ถา้มกีารทจุรติ  หรือมเีหตสุงสยัวา่ทจุรติไมว่า่กรณี 

                   ใด  ๆ  กรรมการคมุสอบจะบันทกึไว้ทีก่ระดาษค าตอบและอาจจะ ไมพ่ิจารณาตรวจกระดาษค าตอบใน 

                   รายวชิานั้น ๆ หรือทุกรายวชิาและจะถกูตัดสิทธิก์ารเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ 
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ก
า ร

การยนืยนัเลือกทีเ่รยีน  1  สถาบัน ตามระบบ  Clearing House 

 

 
 

7. ประกาศเลขทีน่ัง่สอบ/รายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ขา้สอบ/จ านวนโควตาทีจ่ดัสรรให้ 

                

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่จะประกาศเลขท่ีน่ังสอบ    รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบและจ านวนโควตาท่ีจดัสรรให้แต่ละ
จังหวัด และผู้สมัครพิมพบั์ตรประจ าตัวผู้เข้าสอบทาง website  http://www.reg.cmu.ac.th   
ในวนัที ่ 15  ตลุาคม  2558   
 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่จะประกาศผังห้องสอบทาง   website   http://www.reg.cmu.ac.th   
ในวนัที ่ 13  พฤศจกิายน  2558    ใหผู้้สมัครพิมพผ์งัห้องสอบ    เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการเข้าหอ้งสอบ 
ในวันท่ี  12 – 13 ธันวาคม  2558 
 

8. การประกาศผลสอบข้อเขยีน 

                   

มหาวทิยาลัยจะประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านขอ้เขียนพร้อมท้ังก าหนดวัน เวลา ตรวจรา่งกาย เอกซเรย ์ และ
สอบสัมภาษณใ์นวนัที ่ 15  มกราคม  2559   ผู้สมัครดูผลสอบข้อเขียนได้ทาง  website  http://www.reg.cmu.ac.th 

 

9. การสอบสมัภาษณ ์ ตรวจรา่งกาย  เอกซเรย ์และประกาศรายชื่อผูผ้า่นการสอบสมัภาษณ์ 

  

ในปีการศึกษา  2559  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ก าหนดให้ทุกคณะมาสอบสัมภาษณ ์ ตรวจรา่งกาย  เอกซเรย ์
ในวนัที ่ 30-31  มกราคม  2559  ณ  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

และให้คณะแพทยศาสตร์  โครงการแพทยช์นบท / ODOD  ให้มาทดสอบความพร้อมและตรวจรา่งกาย ใน
วนัที ่ 23  มกรคม  2559  ณ  คณะแพทยศาสตร ์เปน็ล าดบัแรก 
(มหาวทิยาลยัเชยีงใหมจ่ะแจง้รายละเอยีดเพิม่เติมในประกาศรายชื่อผูส้อบผา่นขอ้เขยีนในวนัที ่15 มกราคม 2559) 

        
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

 
          มหาวทิยาลัยจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณใ์น วนัที ่ 11  กมุภาพันธ ์ 2559   
ทาง website  http://www.reg.cmu.ac.th 
 
 

 

 นักเรียนท่ีมีรายช่ือในประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณแ์ลว้จะต้องแจ้งยืนยันเลอืกท่ีเรียน  1  สถาบัน 
กับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) ตามระบบ Clearing House ในวันท่ี 26-29 เมษายน 2559              
หากไมด่ าเนนิการใด ๆ จะถือวา่ผู้น้ันสละสิทธ์ิการเข้าศึกษาจากการสอบคัดเลอืกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนอื       
ปีการศึกษา  2559   
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10. การรายงานตวัขึน้ทะเบยีนเป็นนกัศกึษา 

          10.1  ให้ผู้สมัครท่ีผ่านการสอบคัดเลือกหรือได้รับการคัดเลือกได้แล้วให้ไปรายงานตัวท่ีส านักทะเบียนและ
ประมวลผล  มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   และท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา   ตามวัน    เวลา
และสถานที่ท่ีก าหนดในประกาศของมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่    โดยน าหลักฐานท่ีมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ก าหนดมาแสดง
ในวันรายงานตัว (มหาวทิยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกคร้ังในวันสอบสัมภาษณ์) 
          10.2  ผู้สมัครท่ีไม่ไปรายงานตัวภายใน  10 วันนับจากวันท่ีก าหนดให้รายงานตัวจะถือวา่สละสทิธ์ิการเข้าเป็น
นักศกึษามหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่
          10.3  ก าหนดเปิดและปิดการศึกษา 
                 ภาคเรียนท่ีหน่ึง     ระหว่างเดอืนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2559 
                 ภาคเรียนท่ีสอง     ระหว่างเดอืนมกราคม – เมษายน  2560 
                 ภาคเรียนฤดูร้อน   ระหว่างเดอืนมถิุนายน – กรกฎาคม  2560 
 

                    ประกาศ    ณ   วันท่ี       12    เดอืนมถิุนายน   พ.ศ. 2558 
 
 
 

(ลงนาม)                      นเิวศน ์ นันทจิต 
             (รองศาสตราจารย์  นายแพทยน์เิวศน ์ นันทจิต) 

                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
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