
 
 
 
 
 
 

การรับนักเรียนเข้าศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

รอบท่ี 1 การรับด้วย Protfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน  
 

โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ จ านวน 5 คน 
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
1.เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยสำมัญ 
2. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่ำ 3.25 หรือ เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่ำง
ประเทศโดยอนุมัติจำกกระทรวงศึกษำธิกำร 
3. ส่ง Portfolio พร้อมใบสมัคร 
4. มีคะแนนสอบวัดระดับภำษำอังกฤษ CMU-ETEG ไม่น้อยกว่ำ 75 หรือ 
5. TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่ำ 70 หรือ 
6. IELTS ไม่น้อยกว่ำ 5.5 หรือ 
7. CU-TEP ไม่น้อยกว่ำ 75 
เอกสารประกอบการสมัคร 1.แฟ้มสะสมผลงำน (portfolio) 

2.ใบสมัคร 
3.ส ำเนำบัตรประชำชน 
4.ใบแสดงผลกำรเรียน 

โครงการการรับผู้ได้รับรางวัลการตอบปัญหากฎหมายระดับประเทศ จ านวน 5 คน 
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
1.เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยสำมัญ 
2. GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่ำ3.00 
3. เป็นผู้ได้รับรำงวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศอันดับที่ 1 หรือรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำกกำรแข่งขันตอบปัญหำกฎหมำย 
ระดับประเทศ เนื่องในวันรพี รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย จัดโดยส ำนักงำนศำลยุติธรรม 
เอกสารประกอบการสมัคร 1.ใบสมัคร 

2.ส ำเนำบัตรประชำชน 
3.ใบแสดงผลกำรเรียน 
4.แฟ้มสะสมผลงำน (portfolio) 

 
 
 

 
 



 
โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ จ านวน 2 คน 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
1.โครงกำรกีฬำฯ เป็นไปตำมประกำศกำรคัดเลือกนักศึกษำโครงกำรกีฬำฯ 
(โปรดดูรำยละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพ่ิมเติมทำงเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th) 
2.มีสัญชำติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย 
3. เป็นผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ หรือก ำลังศึกษำในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ำยแรง หรือเป็น
โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่ส ำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรเล่นกีฬำไม่เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย 
หรือถูกให้ออกจำกสถำบันกำรศึกษำใด ๆ เพรำะควำมผิดทำงควำมประพฤติ 
4. GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่ำ2.50 
เอกสารประกอบการสมัคร 1.ใบสมัคร 

2.ส ำเนำบัตรประชำชน 
3.ใบแสดงผลกำรเรียน 
4.แฟ้มสะสมผลงำน (portfolio) 

 
รอบท่ี 2  การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ และโครงการพิเศษ จ านวน 216 คน 
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ ภาคปกติ 
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
1.เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยสำมัญ 
2. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย 
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551 ที่สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดใน
เขตพัฒนำภำคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้ 

3.1 เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษำในเขตพัฒนำภำคเหนือตลอดปีกำรศึกษำ 2561 เท่ำนั้น 
3.2 เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษำในเขตพัฒนำภำคเหนือตลอดปีกำรศึกษำ 2560 เท่ำนั้น 
3.3 เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษำในเขตพัฒนำภำคเหนือตลอดปีกำรศึกษำ 2559 เท่ำนั้น 

4. เป็นผู้ที่มีร่ำงกำยแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภำวะอันเป็นอุปสรรคในกำรศึกษำ 
5. จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถำนภำพเป็นนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ในวันที่ก ำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก 
เอกสารประกอบการสมัคร 1.ใบสมัคร 

2.ส ำเนำบัตรประชำชน 
3.ใบแสดงผลกำรเรียน 
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก 

จ านวนรับและวิชาสอบ 
 

ประเภท วิชำสอบ จ ำนวนรับ (คน) 
กลุ่มวิทยำศำสตร์ 09 19 29 39 49 59 69   55 
กลุ่มศิลปศำสตร์ 09 19 29     89 99 55 

  
 *** 09 ภำษำไทย 19 สังคมศึกษำ 29 ภำษำอังกฤษ   39 คณิตศำสตร์ 1   49 ฟิสิกส์   59 เคมี   69 ชีววิทยำ   89 คณิตศำสตร์ 2   99 วิทยำศำสตร์ทั่วไป*** 



 
 

โครงการการรับนักเรียนชาวไทยภูเขา จ านวน 2 คน 
 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
1.ชำวไทยภูเขำ  

เป็นไปตำมประกำศกำรคัดเลือกนักศึกษำชำวไทยภูเขำ เข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ตำมโครงกำรจัดส่ง
นักศึกษำชำวไทยภูเขำเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ของกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ผู้ที่ประสงค์จะ
สมัครโครงกำรชำวไทยภูเขำ โปรดดูรำยละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทำงเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th 
เอกสารประกอบการสมัคร 1.ใบสมัคร 

2.ส ำเนำบัตรประชำชน 
3.ใบแสดงผลกำรเรียน 
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก 

จ านวนรับและวิชาสอบ 
 

ประเภท วิชำสอบ จ ำนวนรับ (คน) 
กลุ่มวิทยำศำสตร์ 09 19 29 39 49 59 69   1 
กลุ่มศิลปศำสตร์ 09 19 29     89 99 1 

  
 *** 09 ภำษำไทย 19 สังคมศึกษำ 29 ภำษำอังกฤษ   39 คณิตศำสตร์ 1   49 ฟิสิกส์   59 เคมี   69 ชีววิทยำ   89 คณิตศำสตร์ 2   99 วิทยำศำสตร์ทั่วไป*** 
 

 
โครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา จ านวน 2 คน 

 

คุณสมบัติทั่วไป  
1.โครงกำรกีฬำฯ เป็นไปตำมประกำศกำรคัดเลือกนักศึกษำโครงกำรกีฬำฯ 
โปรดดูรำยละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพ่ิมเติมทำงเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th 
2. เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่
น้อยกว่ำ 2.50 หรือ 
3. เป็นผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-6 (6 
เทอม) ไม่น้อยกว่ำ 2.50 
คุณสมบัติท่ัวไปของโครงการกีฬาฯ 
1. มีสัญชำติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย 
2. เป็นผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ หรือก ำลังศึกษำในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ำยแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคท่ีส ำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรเล่น
กีฬำ 
4. ไม่เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจำกสถำบันกำรศึกษำใด ๆ เพรำะควำมผิดทำงควำมประพฤติเอกสาร
ประกอบการสมัคร  1.ใบสมัคร 

2.ส ำเนำบัตรประชำชน 
3.ใบแสดงผลกำรเรียน 
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก 



 
จ านวนรับและวิชาสอบ 
 

ประเภท วิชำสอบ จ ำนวนรับ (คน) 
กลุ่มวิทยำศำสตร์ 09 19 29 39 49 59 69   1 
กลุ่มศิลปศำสตร์ 09 19 29     89 99 1 

  
 *** 09 ภำษำไทย 19 สังคมศึกษำ 29 ภำษำอังกฤษ   39 คณิตศำสตร์ 1   49 ฟิสิกส์   59 เคมี   69 ชีววิทยำ   89 คณิตศำสตร์ 2   99 วิทยำศำสตร์ทั่วไป*** 
 

 
โครงการการรับนักเรียนผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์ จ านวน 10 คน 

 

คุณสมบัติทั่วไป  
1. เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยสำมัญ 
2. GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่ำ3.00 
3. เป็นผู้ที่เคยได้รับรำงวัลชนะเลิศ รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในกำรตอบปัญหำจำก
กำรแข่งขันตอบปัญหำกฎหมำยทั่วประเทศเนื่องในวันระพี รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย จัดโดย
สถำบันอุดมศึกษำ องค์กรศำล หรือองค์กรในกระบวนกำรยุติธรรม 
วิธีการคัดเลือก 
1. พิจำรณำคุณสมบัติของผู้สมัคร 
2. พิจำรณำคะแนนเพ่ือประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ 
2.1 คะแนนกำรสอบ คิดเป็น 50% 
2.2 คะแนนจำกหลักฐำนกำรได้รับรำงวัลจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม คิดเป็น 50% โดยให้ค่ำน้ ำหนักคะแนนจำกมำกไปหำ
น้อย ตำมล ำดับดังนี้ ระดับประเทศ ภูมิภำค และจังหวัด 
2.3 เรียงล ำดับผลคะแนนจำก ข้อ 2.1 และ 2.2 จำกมำกไปหำน้อย จ ำนวนไม่เกิน 2 เท่ำจำกจ ำนวนรับจริง 
3. พิจำรณำคะแนนกำรสอบสัมภำษณ์ เพ่ือประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 
4. กำรตัดสินของคณะกรรมกำรทุกข้ันตอนถือเป็นที่สิ้นสุด 
เอกสารประกอบการสมัคร  1.ใบสมัคร 

2.ส ำเนำบัตรประชำชน 
3.ใบแสดงผลกำรเรียน 
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก 

จ านวนรับและวิชาสอบ 
 

ประเภท วิชำสอบ จ ำนวนรับ (คน) 
กลุ่มวิทยำศำสตร์ 09 19 29 39 49 59 69   5 
กลุ่มศิลปศำสตร์ 09 19 29     89 99 5 

  
 *** 09 ภำษำไทย 19 สังคมศึกษำ 29 ภำษำอังกฤษ   39 คณิตศำสตร์ 1   49 ฟิสิกส์   59 เคมี   69 ชีววิทยำ   89 คณิตศำสตร์ 2   99 วิทยำศำสตร์ทั่วไป*** 
 

 
 
 



 
โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน จ านวน 1 คน 

 

คุณสมบัติทั่วไป  
1.เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยสำมัญ 
2.โครงกำรเด็กดีมีที่เรียน 
เป็นไปตำมประกำศกำรคัดเลือกโครงกำรเด็กดีมีที่เรียนเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โปรดดูรำยละเอียดคุณสมบัติ
ของผู้สมัครเพ่ิมเติม ทำงเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
เงื่อนไขเฉพำะ ให้โรงเรียนออกหนังสือส่งรำยชื่อผู้สมัคร พร้อมเอกสำรประกอบกำรสมัคร เพียงโรงเรียนละ 1 คนเท่ำนั้น 
(หำกไม่มีหนังสือส่งรำยชื่อผู้สมัครจำกโรงเรียน จะไม่ได้รับกำรพิจำณำใบสมัคร) ทั้งนี้ โปรดดูรำยละเอียดได้จำก
เอกสำรแนบท้ำยประกำศฯ โครงกำรเด็กดีมีที่เรียน ต้องมีแฟ้มสะสมผลงำนและ/หรือประกำศเกียรติคุณที่แสดงว่ำเป็น
ผู้กระท ำควำมดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพ่ือช่วยเหลือชุมชน โดยจะต้องจัดท ำโครงกำรหรือ
กิจกรรมที่นอกเหนือจำกท่ีโรงเรียนก ำหนดให้ โดยมีหนังสือรับรองจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำที่นักเรียนศึกษำอยู่เป็นผู้รับรอง 
และจำกผู้น ำชุมชน เช่น ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ฯลฯ ซึ่งต้องมีหนังสือรับรองชื่อ-นำมสกุล และต ำแหน่งของผู้รับรองบรรจุซอง
ปิดผนึกพร้อม เซ็นสลักหลังซอง 
เอกสารประกอบการสมัคร  1.แฟ้มสะสมผลงำน (portfolio) 

2.ใบสมัคร 
3.ส ำเนำบัตรประชำชน 
4.ใบแสดงผลกำรเรียน 
5.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก 

จ านวนรับและวิชาสอบ 
 

ประเภท วิชำสอบ จ ำนวนรับ (คน) 
กลุ่มวิทยำศำสตร์/กลุ่มศิลปศำสตร์ 09 19 29 1 

                                 *** 09 ภำษำไทย 19 สังคมศึกษำ 29 ภำษำอังกฤษ   *** 

 
โครงการการรับนักเรียนพิการ จ านวน 1 คน 

 

คุณสมบัติทั่วไป  
1. เป็นผู้พิกำรซึ่งมีบัตรประจ ำตัวผู้พิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร  
2. เป็นนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ หรือก ำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ และมีประเภทควำมพิกำร
ตำมท่ีคณะ/สำขำวิชำ ก ำหนดไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้ 

2.1 เป็นผู้บกพร่องบกพร่องทำงกำรเห็น (ตำเลือนรำง-ขยำยตัวอักษร) หรือบกพร่องทำงร่ำงกำย หรือกำร
เคลื่อนไหว หรือสุขภำพ สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจ ำวัน 

2.2 เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-6 (5 
เทอม) ไม่น้อยกว่ำ 2.50 หรือ 

2.3 เป็นผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-
6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่ำ 2.50 



เอกสารประกอบการสมัคร  1.ใบสมัคร 
2.ส ำเนำบัตรประชำชน 
3.ใบแสดงผลกำรเรียน 
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก  

จ านวนรับและวิชาสอบ 
 

ประเภท วิชำสอบ จ ำนวนรับ (คน) 
กลุ่มวิทยำศำสตร์/กลุ่มศิลปศำสตร์ 09 19 29 1 

                                 *** 09 ภำษำไทย 19 สังคมศึกษำ 29 ภำษำอังกฤษ   *** 
 
 

 

การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ ภาคพิเศษ 
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
1.เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยสำมัญ 
2. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย 
3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551 ที่สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดใน
เขตพัฒนำภำคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้ 

3.1 เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษำในเขตพัฒนำภำคเหนือตลอดปีกำรศึกษำ 2561 เท่ำนั้น 
3.2 เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษำในเขตพัฒนำภำคเหนือตลอดปีกำรศึกษำ 2560 เท่ำนั้น 
3.3 เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษำในเขตพัฒนำภำคเหนือตลอดปีกำรศึกษำ 2559 เท่ำนั้น 

4. เป็นผู้ที่มีร่ำงกำยแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภำวะอันเป็นอุปสรรคในกำรศึกษำ 
5. จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีสถำนภำพเป็นนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ในวันที่ก ำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก 
เอกสารประกอบการสมัคร 1.ใบสมัคร 

2.ส ำเนำบัตรประชำชน 
3.ใบแสดงผลกำรเรียน 
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก 

จ านวนรับและวิชาสอบ 
 

ประเภท วิชำสอบ จ ำนวนรับ (คน) 
กลุ่มวิทยำศำสตร์ 09 19 29 39 49 59 69   40 
กลุ่มศิลปศำสตร์ 09 19 29     89 99 40 

  
 *** 09 ภำษำไทย 19 สังคมศึกษำ 29 ภำษำอังกฤษ   39 คณิตศำสตร์ 1   49 ฟิสิกส์   59 เคมี   69 ชีววิทยำ   89 คณิตศำสตร์ 2   99 วิทยำศำสตร์ทั่วไป*** 

 
 
 
 
 



โครงการการรับนักเรียนผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ จ านวน 10 คน 
 

คุณสมบัติทั่วไป  
1. เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยสำมัญ 
2. GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่ำ3.00 
3. เป็นผู้ที่เคยได้รับรำงวัลชนะเลิศ รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในกำรตอบปัญหำจำก
กำรแข่งขันตอบปัญหำกฎหมำยทั่วประเทศเนื่องในวันระพี รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย จัดโดย
สถำบันอุดมศึกษำ องค์กรศำล หรือองค์กรในกระบวนกำรยุติธรรม 
วิธีการคัดเลือก 
1. พิจำรณำคุณสมบัติของผู้สมัคร 
2. พิจำรณำคะแนนเพ่ือประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ 

2.1 คะแนนกำรสอบ คิดเป็น 50% 
2.2 คะแนนจำกหลักฐำนกำรได้รับรำงวัลจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม คิดเป็น 50% โดยให้ค่ำน้ ำหนักคะแนนจำกมำก

ไปหำน้อย ตำมล ำดับดังนี้ ระดับประเทศ ภูมิภำค และจังหวัด  
3. พิจำรณำคะแนนกำรสอบสัมภำษณ์ เพ่ือประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 
4. กำรตัดสินของคณะกรรมกำรทุกข้ันตอนถือเป็นที่สิ้นสุด 
เอกสารประกอบการสมัคร  1.ใบสมัคร 

2.ส ำเนำบัตรประชำชน 
3.ใบแสดงผลกำรเรียน 
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก 

จ านวนรับและวิชาสอบ 
 

ประเภท วิชำสอบ จ ำนวนรับ (คน) 
กลุ่มวิทยำศำสตร์ 09 19 29 39 49 59 69   5 
กลุ่มศิลปศำสตร์ 09 19 29     89 99 5 

  
 *** 09 ภำษำไทย 19 สังคมศึกษำ 29 ภำษำอังกฤษ   39 คณิตศำสตร์ 1   49 ฟิสิกส์   59 เคมี   69 ชีววิทยำ   89 คณิตศำสตร์ 2   99 วิทยำศำสตร์ทั่วไป*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ จ านวน 70 คน 
 
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
1. เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
จ านวนรับและวิชาสอบ  
 รับตรงร่วมกันภาคปกติ 
 

ประเภท วิชำสอบ จ ำนวนรับ (คน) 
กลุ่มวิทยำศำสตร์ 09 19 29 39 49 59 69   5 
กลุ่มศิลปศำสตร์ 09 19 29     89 99 5 

  
 *** 09 ภำษำไทย 19 สังคมศึกษำ 29 ภำษำอังกฤษ   39 คณิตศำสตร์ 1   49 ฟิสิกส์   59 เคมี   69 ชีววิทยำ   89 คณิตศำสตร์ 2   99 วิทยำศำสตร์ทั่วไป*** 

 
รับตรงร่วมกันภาคพิเศษ 

 

ประเภท วิชำสอบ จ ำนวนรับ (คน) 
กลุ่มวิทยำศำสตร์ 09 19 29 39 49 59 69   30 
กลุ่มศิลปศำสตร์ 09 19 29     89 99 30 

  
 *** 09 ภำษำไทย 19 สังคมศึกษำ 29 ภำษำอังกฤษ   39 คณิตศำสตร์ 1   49 ฟิสิกส์   59 เคมี   69 ชีววิทยำ   89 คณิตศำสตร์ 2   99 วิทยำศำสตร์ทั่วไป*** 

 
 
รอบท่ี 4 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง  (Admissions)  จ านวน 20 คน 
 
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
1. ตำมองค์ประกอบ Admissions 
จ านวนรับและวิชาสอบ  
 รับตรงร่วมกันภาคปกติ 
 

ประเภท วิชำที่ใช้คัดเลือก จ ำนวนรับ (คน) 
กลุ่มวิทยำศำสตร์ ตำมองค์ประกอบ Admissions 5 
กลุ่มศิลปศำสตร์ ตำมองค์ประกอบ Admissions 5 

  

รับตรงร่วมกันภาคพิเศษ 
 

  

ประเภท วิชำที่ใช้คัดเลือก จ ำนวนรับ (คน) 
กลุ่มวิทยำศำสตร์ ตำมองค์ประกอบ Admissions 5 
กลุ่มศิลปศำสตร์ ตำมองค์ประกอบ Admissions 5 

 

 
 
 
 
 
 
 



รอบท่ี 5 การรับตรงอิสระ  จ านวน 2 คน 
โครงการรับนักเรียนชาวไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลามฯ จ านวน 1 คน 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
1.เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 

ทั้งนี้ เป็นไปตำมเกณฑ์ของกระทรวงมหำดไทย 
เอกสารประกอบการสมัคร  1.ใบสมัคร 

2.ส ำเนำบัตรประชำชน 
3.ใบแสดงผลกำรเรียน 

จ านวนรับและวิชาสอบ   
  

ประเภท วิชำสอบ จ ำนวนรับ (คน) 
กลุ่มวิทยำศำสตร์/กลุ่มศิลปศำสตร์ 09 19 29 1 

*** 09 ภำษำไทย 19 สังคมศึกษำ 29 ภำษำอังกฤษ *** 
 

โครงการรับนักเรียนทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 1 คน 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
1. เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 

ทั้งนี้ เป็นไปตำมเกณฑ์ของคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 

เอกสารประกอบการสมัคร  1.ใบสมัคร 
2.ส ำเนำบัตรประชำชน 
3.ใบแสดงผลกำรเรียน 

จ านวนรับและวิชาสอบ   
  

ประเภท วิชำสอบ จ ำนวนรับ (คน) 
กลุ่มวิทยำศำสตร์/กลุ่มศิลปศำสตร์ 09 19 29 1 

*** 09 ภำษำไทย 19 สังคมศึกษำ 29 ภำษำอังกฤษ *** 
 


