ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560
--------------------------มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสรรโควตาให้แก่นักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัด ในเขตพัฒนาภาคเหนือมาโดยตลอด โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้คอื .1. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดีในเขตพัฒนาภาคเหนือ ให้ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยที่อยูใ่ นภูมภิ าคเดียวกัน
2. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสูจ่ ังหวัดและอาเภอ ในเขตพัฒนาภาคเหนืออย่างทั่วถึง
3. เพื่อผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชาออกไปปฏิบัติงานตามท้องถิ่นต่าง ๆ ในเขตพัฒนา
ภาคเหนือ
4. เพื่อช่วยให้โรงเรียน ได้พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้สูงขึ้น
สาหรับปีการศึกษา 2560 นี้ มหาวิทยาลัยจัดสรรโควตาให้แก่นักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเป็นจานวน 50%
ของจานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าใหม่
ดังนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่กาลังเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับโควตาที่จัดสรรให้เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด
ดังต่อไปนีค้ ือ.1. จังหวัดทีไ่ ด้รับโควตา

คือ จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลาปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลาพูน
พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กาแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร
และอุทัยธานี
2. จานวนทีน่ งั่ ทีจ่ ดั ให้

2.1 ในปีการศึกษา 2560 นี้ มหาวิทยาลัยได้จัดจานวนที่นั่งให้นักเรียนแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือทั้ง
17 จังหวัด ประมาณ 50 % ของจานวนที่นั่งที่จะรับนักศึกษาเข้าศึกษาทัง้ หมดในทุกคณะและหรือสาขาวิชา รวมเป็น
จานวนที่นั่งโควตาภาคเหนือ 4,308 ที่นั่ง รายละเอียดตามตารางจานวนรับและวิชาสอบคัดเลือกนักเรียนในเขต
พัฒนาภาคเหนือฯ ปีการศึกษา 2560

-22.2 รูปแบบการให้โควตา
รูปแบบการให้โควตาแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 50% โดยจัดสรรจานวนที่นั่งเป็นดังนี้
จานวนที่นั่งโควตาทั้งหมด 4,308 ที่นั่ง จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
จานวนที่นั่ง 2,154 ที่นั่ง จะนามาจัดสรรให้ตามสัดส่วนของผู้สมัครในอัตราส่วน
ส่ วนที่ 1
อ.รอบนอก : ทั้งจังหวัดเป็น 24 % : 76 % คิดเป็นจานวนที่นั่ง 517 : 1,637 ที่นั่ง
จานวนที่นั่ง 2,154 ที่นั่ง จะนามาจัดสรรโดยให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่มิได้รับการคัดเลือก
ส่ วนที่ 2
จากส่วนที่ 1 แข่งขันรวมกันทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ

3. คุณสมบัตขิ องผูส้ มัครสอบคัดเลือก
คุณสมบัตทิ วั่ ไป
1. ต้องเป็นผู้ที่อยูใ่ นประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
2.1 เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ
ตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านัน้
2.2 เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ
ตลอดปีการศึกษา 2558 เท่านัน้
2.3 เป็นนักเรียนชัน้ ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ
ตลอดปีการศึกษา 2557 เท่านัน้
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ต้องเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ
ติดต่อกัน 2 ปี (4 ภาคเรียน) เปิดสอนในลักษณะประเภทชัน้ เรียน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ. 2530 ที่สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน
3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
4. จะต้องไม่เป็นผู้ทมี่ สี ถานภาพเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กาหนดให้สมัครสอบคัดเลือก
4. การสมัครสอบคัดเลือก
4.1 ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบ Internet ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
ระหว่างวันที่ 15-23 สิงหาคม 2559 โดยบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนพิมพ์ใบสมัคร
ในวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 และผู้สมัครต้องเสียค่าสมัคร 500 บาท
4.2 นักเรียนมีสิทธิ์เลือกคณะ/สาขาวิชาต่าง ๆ ได้ไม่เกิน 2 คณะ/สาขาวิชา ในกลุ่มที่เน้นการเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มที่เน้นการเรียนด้านภาษาต่างประเทศ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น จะเลือก 2 กลุ่ม
ปนกันไม่ได้ เนื่องจากวัน / เวลาสอบกลุ่มวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ และกลุ่มภาษาต่างประเทศตรงกัน

-34.3 ต้องมีลายมือชื่อผู้อานวยการหรืออาจารย์ใหญ่หรือครูใหญ่ของโรงเรียนที่นักเรียนสังกัดลงนามรับรอง
ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะถือว่าใบสมัครเป็นโมฆะ เพราะขาดคุณสมบัตแิ ละจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่า
กรณีใด ๆ
4.4 หน่วยรับสมัครของโรงเรียนรวบรวมใบสมัครและแบบฟอร์มต่าง ๆ พร้อมทั้งเงินค่าสมัคร และจัดทา
หนังสือนาส่งถึงสานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่เกิน วัน ที่ 31 สิงหาคม 2559
โดยยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
4.5 ในการรวบรวมใบสมั ครที่สมบูรณ์แล้วส่งถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอให้หน่วยรับสมัครของโรงเรียน
รวบรวมส่งเพียงครั้งเดียวเท่านัน้ มหาวิทยาลัยจะไม่รับใบสมัครที่สง่ มาเพิ่มเติม
4.6 เงื่อนไขที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ จะต้องถือปฏิบัตโิ ดยเคร่งครัด
4.6.1 ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่าคณะที่เลือกเป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ
กลุ่มภาษาต่างประเทศกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งเท่านั้นและวิชาสอบ วันสอบ และเวลาสอบต้องไม่ตรงกัน
หากนักเรียนเลือกสอบสองสายปนกัน อาจเสียประโยชน์หรือถูกตัดสิทธิ์ในอันดับการเลือกใดอันดับหนึ่งได้
4.6.2 ในกรณีที่เอกสารในการสมัครไม่สมบูรณ์ถูกต้องมหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะและ
จะไม่คืนเงินให้ หรือมหาวิทยาลัยขอใช้สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลเพือ่ ให้ผู้สมัครได้รับประโยชน์สูงสุด
4.6.3 หากผู้สมัครทาการทุจริตในการสอบคัดเลือกครั้งนีไ้ ม่วา่ กรณีใด ๆ จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรือ่ ง การทุจริตในการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนา
ภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันดังนี้ ห้ามไม่ให้กระทาการใด ๆ อันเป็นการทุจริตใน
การสอบ ถ้ามีการทุจริต หรือมีเหตุสงสัยว่าทุจริตไม่วา่ กรณีใด ๆ กรรมการคุมสอบจะบันทึกไว้ที่กระดาษคาตอบ
และ อาจจะไม่พจิ ารณาตรวจกระดาษคาตอบในรายวิชานั้น ๆ หรือทุกรายวิชา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ตัดสิทธิ์
การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ
4.6.4 เงื่อนไขสาหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาใน โครงการ พสวท./วพ. /วคช. /เพชรทองกวาว /
โอลิมปิกวิชาการ /รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์/ผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์/รับ
นักเรีย นจากเครือข่า ยเยาวชนผู้พิทักษ์น้าบาดาลของกรมทรัพ ยากรน้าบาดาล/โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์สาหรับเด็กและเยาวชน/โครงการฟิสิกส์สัปประยุ ทธ์ และประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในเขต
พัฒนาภาคเหนือหรือการสอบคัดเลือกอื่น ๆ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 มีดังนี้

-4นักเรียนที่ได้รายงานตัวยืนยันเข้าศึกษา/หรือทาสัญญารับทุนการศึกษาในโครงการ พสวท./วพ. /
วคช/เพชรทองกวาว/โอลิมปิกวิชาการ/รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์/ผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางคณิตศาสตร์/รับนักเรียนจากเครือข่ายเยาวชนผูพ้ ทิ กั ษ์นาบาดาลของกรมทรั
้
พยากรน้าบาดาล / โครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กและเยาวชน/โครงการฟิสิกส์สัปประยุทธ์ เรียบร้อยแล้ว ไม่มีสิทธิ์หรือหมด
สิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนของการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ และ/หรือ การสอบคัดเลื อกเข้าโครงการ
แพทย์ชนบท และ/หรือกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.) และ/หรือ โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและชุมชนเพื่อเข้าศึก ษาในคณะอื่น ๆ

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ/หรือการสมัครเข้าศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาที่มีการคัดเลือกจากสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาปีการศึกษา
2560 อีก หากพบว่าได้ส อบ และ/หรือสมัค ร มหาวิทยาลัยจะตัด สิทธิ์ก ารเข้าศึก ษาตามสิทธิ์แ ละเงื่อนไขของ
โครงการดังกล่าวข้างต้น และตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกในครั้งดังกล่าวนั้นทันที
ทั้งนี้ เงื่อนไขการตัดสิทธิ์ดังกล่าวให้มีผลบังคับต่อผู้ที่ได้รับทุนโครงการ พสวท.(ต่อเนื่อง) จากโรงเรียนยุพราช
วิทยาลัยด้วย และหากผู้ได้รับทุนโครงการ พสวท. (ต่อเนื่อง) จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประสงค์จะสละสิทธิ์การ
เข้าศึกษาในโครงการ พสวท. จะต้องชดใช้ทุนตามสัญญาของโครงการ
4.6.6

เงื่อนไขสาหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการอุดมศึกษาเพือ่ ทายาทเกษตรกร

โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ปีการศึกษา 2560 ดังนี้.1. โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร
1.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตาม
โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรแล้ว

หากประสงค์จะเข้าสอบประเภทโควตาภาคเหนือหรือสมัครเข้าศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) จะต้องสละสิทธิก์ ารเข้าศึกษาตามโครงการ
อุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรให้เป็นลายลักษณ์อกั ษรก่อน หากยังเข้าสอบโควตาภาคเหนือ หรือสมัครเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาสังกัดสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.)อีก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตัดสิทธิก์ ารเข้าศึกษา
ทัง้ สองทางทันที
อนึ่ง ผู้ที่ได้สละสิทธิก์ ารเข้าเป็นนักศึกษาภายใต้โครงการอุดมศึกษาเพือ่ ทายาทเกษตรกรแล้ว จะ
ไม่ได้รับการคืนสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาภายใต้โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรอีก ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิน้
1.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามโครงการอุดมศึกษาเพือ่ ทายาทเกษตรกร จะต้องศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ ให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีของคณะเกษตรศาสตร์ จนสาเร็จการศึกษา โดยไม่มีสิทธิ์ขอโอนย้ายคณะ
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2. โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร
2.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตรแล้ว หากประสงค์จะเข้าสอบประเภทโควตาภาคเหนือ หรือสมัครเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) จะต้องสละสิทธิ์การเข้าศึกษาตามโครงการ
นัก วิ ท ยาศาสตร์ เ กษตรให้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรก่ อ น หากยั ง เข้ า สอบโควตาภาคเหนือ หรือสมั ค รเข้ า ศึก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาสังกัดสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) อีก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา
ทั้งสองทางทันที
อนึ่ง ผู้ที่ได้สละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษาภายใต้โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตรแล้ว จะไม่ได้รับ
การคืนสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาภายใต้โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตรอีก ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
2.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่
ตามโครงการนักวิทยาศาสตร์การเกษตร จะต้องศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ ให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของคณะเกษตรศาสตร์ จนสาเร็จการศึกษา โดยไม่มีสิทธิ์ขอโอนย้ายคณะ
5. การสอบคัดเลือก
5.1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะจัดให้มีการสอบวิชาหลักและวิชาเฉพาะ
ตามกาหนดวันและเวลาสอบ วันที่ 10 –11 ธันวาคม 2559 รวม 16 วิชาดังนี้

กลุม่ วิทย์-คณิต
01
02
03
04
05

ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ 1
(300 คะแนน)
คณิตศาสตร์ 1

กลุม่ ภาษาต่างประเทศ
01 ภาษาไทย
02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
03 ภาษาอังกฤษ
06 วิทยาศาสตร์ 2
07 คณิตศาสตร์ 2

วิชาเลือกสอบ
08 ความรู้พนื้ ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (300 คะแนน)
09 ภาษาฝรั่งเศส
10 ภาษาเยอรมัน
11 ภาษาจีน
12 ภาษาญี่ปุ่น
13 ความถนัดทางทัศนศิลป์
14 ความรู้ทั่วไปทางศิลปวัฒนธรรมและปฏิบัตกิ าร
16 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17 ความรู้ทั่วไปและทักษะด้านศิลปะการดนตรีและการแสดง
วิชาเฉพาะทีจ่ ะนาคะแนนจากการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ มาคัดเลือกเข้าบางสาขา

คือ วิชา 15 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) คณะศึกษาศาสตร์

-65.2 การรวมคะแนนและการจัดที่นั่งในคณะ
การสอบคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นในเขตพั ฒ นาภาคเหนื อ 17 จั ง หวั ด เข้ า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย เชีย งใหม่
ใช้การคัดเลือกในรูปแบบโควตาตามสัดส่วนของผู้สมัคร ซึ่งแบ่งการจัดสรรที่นั่งเป็นสามส่วน คือ 1. โควตาอาเภอ
รอบนอก จัดสรรให้เฉพาะนักเรียนจากโรงเรียนที่ไม่อยู่ในอาเภอเมืองของแต่ละจังหวัด 2. โควตาจังหวัด จัดสรรให้
นักเรียนทั้งจังหวัด 3. โควตาภาคเหนือ จัดสรรให้นักเรียนทั้ง 17 จังหวัด โดยมีขนั้ ตอนการรวมคะแนนและจัดที่นั่งจาก
คะแนนสอบ โดยสังเขปคือ
1. หลังจากทาการสอบและตรวจกระดาษคาตอบเสร็จแล้ว จะรวมคะแนน 5 วิชาหลัก เพื่อหาค่าเฉลี่ยของ
นักเรียนกลุ่มแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เลขที่นั่งสอบขึน้ ต้นด้วยเลข 1) และกลุ่มแผนการ
เรียนภาษาต่างประเทศ (เลขที่นั่งสอบขึน้ ต้นด้วยเลข 2) เป็นการหาค่าเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่สอบใน
แต่ละกลุ่ม โดยในกลุ่มแรกจะใช้คะแนนจาก 5 วิชาหลักประกอบไปด้วย 01 ภาษาไทย 02 สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 03 ภาษาอังกฤษ 04 วิทยาศาสตร์ 1 และ 05 คณิตศาสตร์ 1 ในขณะที่
กลุ่ ม ที่ส อง จะใช้วิชา 01 ภาษาไทย 02 สั ง คมศึก ษาศาสนาและวั ฒนธรรม 03 ภาษาอัง กฤษ
06 วิทยาศาสตร์ 2 และ 07 คณิตศาสตร์ 2
2. นักเรียนที่มีคะแนนไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่ม จึงจะมีสทิ ธิ์ได้รับการพิจารณาจัดสรรโควตา และ
ที่นั่งในคณะ
3. ในขัน้ ตอนการจัดสรรโควตา จะใช้คะแนนจาก 5 วิชาหลัก ซึ่งเป็นวิชาบังคับที่นักเรียนทุกคนจะต้องสอบ
เพื่อความเป็นธรรมแก่นักเรียนทุกคน โดยจะจัดสรรโควตาอาเภอรอบนอก และโควตาจังหวัดตามลาดับ
โดยขั้นตอนการจัดสรรโควตานี้ นักเรียนจะยังไม่ได้ที่นั่งในคณะที่เลือกทันที
4. หลังจากจัดสรรนักเรียนตามโควตาแล้ว จะเป็นการจัดที่นั่งในคณะให้แก่นักเรียนที่ได้โควตาตามลาดับ
สาขาวิชาที่นักเรียนเลือก ซึ่งในขั้นตอนนี้จะนาเงื่อนไขการรับเข้าของแต่ละสาขาวิชามาพิจารณา เช่น
คะแนนขั้ น ต่ ารายวิ ช า คะแนนรวมทุ ก วิ ช า และหากคณะที่ นั ก เรี ย นเลื อ กมี ก ารก าหนดให้ ส อบ
วิชาเฉพาะ จะนาคะแนนจากวิชาเฉพาะมารวมและพิจารณาในขัน้ ตอนนี้
5. นักเรียนที่มีคะแนนรวมวิชาหลักเกินค่าเฉลี่ยของกลุ่ม แต่ไม่ได้ รับจัดสรรโควตาอาเภอรอบนอก หรือ
โควตาจังหวัด รวมถึงนักเรียนที่ได้รับจัดสรรโควตา แต่ไม่ได้รับการจัดสรรที่นั่งในสาขาวิชาที่ตัวเองเลือก
จะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาจัดสรรโควตาภาคเหนือ โดยจะพิจารณาจากลาดับที่นักเรียนเลือก จานวน
ที่นั่งที่เหลืออยูใ่ นแต่ละคณะ เงื่อนไขการรับเข้าของแต่ละคณะ เช่น คะแนนขัน้ ต่ารายวิชา คะแนนรวม
ทุกวิชา และคะแนนวิชาเฉพาะ
มหาวิทยาลัยขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า นักเรียนจะต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าที่มหาวิทยาลัย
กาหนด จึงจะได้รับการพิจารณาจัดสรรโควตา และ จัดที่นั่งในคณะ ซึ่งหากนักเรียนจากโรงเรียนในเขตอาเภอรอบ
นอกได้รับการจัดที่นั่งไม่ครบตามจานวนโควตาที่จัดสรร มหาวิทยาลัยจะนาจานวนที่นั่งที่เหลือไปสมทบให้กับโควตา
จังหวัดในจังหวัดนัน้ ๆ และหากนักเรียนในจังหวัดใดได้รับการจัดที่นั่งไม่ครบตามจานวนโควตาที่จัดสรร มหาวิทยาลัย
จะน าจ านวนที่นั่ ง ที่เหลือ ไปรวมกั บโควตาภาคเหนือ หรือหากการจั ด สรรที่นั่ ง ได้ ไ ม่ค รบตามจ านวนที่ก าหนดไว้
มหาวิทยาลั ย จะน าที่ นั่ ง ที่ เหลือ ทั้ ง หมด ไปสมทบให้ กั บ จ านวนที่ นั่ ง ส าหรั บ การรั บจากการคั ด เลือ กของสมาคม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ในระบบ Admissions ต่อไป

การตัดสินของคณะกรรมการดาเนินการคั ดเลือกถือเป็นที่สนิ้ สุด

-75.3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดสนามสอบไว้ 17 จังหวัด นักเรียนที่เรียนอยู่ในจังหวัดใด ให้เข้าสอบที่สนาม
สอบที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ในจังหวัดนั้น
รายชือ่ จังหวัด/โรงเรียนที่เป็นสนามสอบคัดเลือก
รหัสจังหวัด
01

ชื่อจังหวัด
เชียงใหม่

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

ลาปาง
แพร่
เชียงราย
น่าน
ลาพูน
พะเยา
แม่ฮอ่ งสอน
พิษณุโลก
นครสวรรค์
อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์
ตาก
กาแพงเพชร
สุโขทัย
พิจติ ร
อุทยั ธานี

5.4

ชื่อโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ
ยุพราชวิทยาลัย วัฒโนทัยพายัพ วารีเชียงใหม่ หอพระ
กาวิละวิทยาลัย สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นวมินทรชูทศิ พายัพ
ลาปางกัลยาณีและบุญวาทย์วทิ ยาลัย
พิรยิ าลัยจังหวัดแพร่
ดารงราษฎร์สงเคราะห์ สามัคคีวทิ ยาคม
สตรีศรีนา่ น
ส่วนบุญโญปถัมภ์ลาพูน
พะเยาพิทยาคม
ห้องสอนศึกษา
เฉลิมขวัญสตรี และจ่านกร้อง
สตรีนครสวรรค์ และนครสวรรค์
อุตรดิตถ์ดรุณี
เพชรพิทยาคม
ผดุงปัญญา
กาแพงเพชรพิทยาคม
อุดมดรุณี
พิจติ รพิทยาคม
อุทยั วิทยาคม

แนวปฏิบัตใิ นการสอบของนักเรียนผูม้ คี วามพิการทางสายตา
เพื่อเป็นการเอือ้ ประโยชน์ให้แก่นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อนุโลม
ให้นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตาใช้เวลาในการสอบวิชาละ 2 ชั่วโมง 20 นาที สาหรับนักเรียนปกติใช้
เวลาสอบวิชาละ 2 ชั่วโมง และสาหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาที่สอบวิชา 04 วิทยาศาสตร์ 1
มหาวิทยาลัยอนุโลมให้ใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง 30 นาที

-86. กาหนดวิชา วันและเวลาสอบ
กาหนดวันและเวลาสอบในวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2559

ตารางวัน เวลา สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพือ่ เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560
วิชาสอบ
วัน / เดือน / ปี

เสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559

อาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559

เวลาสอบ

เน้นการเรียนด้าน
ภาษาต่างประเทศ

เน้นการเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
รหัส
วิชา

ชื่อวิชา

รหัส
วิชา

08.30-11.30 น.

04

06

12.30-14.30 น.
15.00-17.00 น.

01
02

วิทยาศาสตร์ 1
(08.30-11.30 น.)
ภาษาไทย
สังคมศึกษา

08.30-10.30 น.
12.00-14.00 น.
15.00-17.00 น.

05
03
08

คณิตศาสตร์ 1
ภาษาอังกฤษ
ความรู้พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร์

13
16

ความถนัดทางทัศนศิลป์

07
03
09
10
11
12
13
14

ความถนัดทาง
สถาปัตยกรรมศาสตร์

01
02

17

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์ 2
(08.30-10.30 น.)
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์ 2
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
ความถนัดทางทัศนศิลป์
ความรู้ทั่วไปทาง
ศิลปวัฒนธรรม
และปฏิบัติการ
ความรู้ทั่วไปและทักษะ
ด้านศิลปะฯ (ภาคทฤษฎี)

หมายเหตุ 1. ผูท้ ี่สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง คณะวิจติ รศิลป์ จะต้องสอบ
วิชา 17 ความรู้ทวั่ ไปและทักษะด้านศิลปะการดนตรีและการแสดง (ภาคปฏิบตั )ิ คณะวิจิตรศิลป์ จะจัดสอบ
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ขอให้ผทู้ ี่ต้องสอบวิชานีเ้ ตรียมตัวมาสอบตามกาหนด)
2. นักเรียนทีส่ มัครเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ ที่ใช้คะแนนวิชา 15 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5)
จะต้องสอบวิชานีจ้ ากการสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ ครัง้ ที่ 1/2560 และจะต้องได้
คะแนนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 จึงจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จะประสานงานกับ สทศ. ในการตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน ทัง้ นีร้ วมทัง้ ผู้ทสี่ มัครเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทีร่ ว่ มในโครงการทีใ่ ช้คะแนนวิชานี้
3. ห้ามกระทาการใด ๆ อันเป็นการทุจริตในการสอบ ถ้ามีการทุจริต หรือมีเหตุสงสัยว่าทุจริตไม่วา่ กรณี
ใด ๆ กรรมการคุมสอบจะบันทึกไว้ทกี่ ระดาษคาตอบและอาจจะ ไม่พิจารณาตรวจกระดาษคาตอบใน
รายวิชานั้น ๆ หรือทุกรายวิชาและจะถูกตัดสิทธิก์ ารเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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7. ประกาศเลขทีน่ งั่ สอบ/รายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเ์ ข้าสอบ/จานวนโควตาทีจ่ ดั สรรให้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศเลขที่นั่งสอบ รายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าสอบและจานวนโควตาที่จดั สรรให้แต่ละ
จังหวัด และผู้สมัครพิมพ์บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะประกาศผังห้องสอบทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ให้ผู้สมัครพิมพ์ผังห้องสอบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเข้าห้องสอบ
ในวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2559
8. การประกาศผลสอบข้อเขียน
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนพร้อมทั้งกาหนดวัน เวลา ตรวจร่างกาย เอกซเรย์ และ
สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 9 มกราคม 2560 ผู้สมัครดูผลสอบข้อเขียนได้ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
9. การสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย เอกซเรย์ และประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการสอบสัมภาษณ์
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กาหนดให้ทุกคณะมาสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย เอกซเรย์
ในวันที่ 28-29 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และให้คณะแพทยศาสตร์ โครงการแพทย์ชนบท / ODOD ให้มาทดสอบความพร้อมและตรวจร่างกาย ใน
วันที่ 15 มกรคม 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์ เป็นลาดับแรก
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะแจ้งรายละเอียดเพิม่ เติมในประกาศรายชื่อผูส้ อบผ่านข้อเขียนในวันที่ 9 มกราคม 2560)
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

ก

า ร
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ใน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
การยืนยันเลือกทีเ่ รียน 1 สถาบัน ตามระบบ Clearing House
นักเรียนที่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้วจะต้องแจ้งยืนยันเลือกที่เรียน 1 สถาบัน
กับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) ตามระบบ Clearing House ในวันที่ 25-28 เมษายน 2560
หากไม่ดาเนินการใด ๆ จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาจากการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ
ปีการศึกษา 2560
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10. การรายงานตัวขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษา
10.1 ให้ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกหรือได้รับการคัดเลือกได้แล้วให้ไปรายงานตัวที่สานักทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และทาบัตรประจาตัวนักศึกษา ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กาหนดในประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนาหลักฐานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กาหนดมาแสดง
ในวันรายงานตัว (มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งในวันสอบสัมภาษณ์)
10.2 ผู้สมัครที่ไม่ไปรายงานตัวภายใน 10 วันนับจากวันที่กาหนดให้รายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็น
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10.3 กาหนดเปิดและปิดการศึกษา
ภาคเรียนที่หนึ่ง ระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2560
ภาคเรียนที่สอง ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2561
ภาคเรียนฤดูร้อน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2561
ประกาศ ณ วันที่

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นเิ วศน์ นันทจิต)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

