
  
 
 
 
 
 

การรับนักเรียนเข้าศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

รอบท่ี 1 การรับด้วย Protfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน จ านวน 16 คน 
 

โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ จ านวน 2 คน 
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) 
ไม่น้อยกว่า 3.25 

2. มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CMU-ETEG ไม่น้อยกว่า 75 หรือ 
3. TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 70 หรือ 
4. IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ 
5. CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75 
6. หรือ เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไปศึกษาท่ีประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการเป็นเวลา

อย่างน้อย 1 ปี โดยอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการโดยแสดงหลักฐานผลการสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอย่างใด
อย่างหนึ่งที่สอบภายใน 2 ปี 
เอกสารประกอบการสมัคร  

• เอกสารประกอบการสมัคร  
• ใบสมัคร 
• ส าเนาบัตรประชาชน 
• ใบแสดงผลการเรียน 
• ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก ส าเนาใบแสดงผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CMU-ETEG ไม่น้อยกว่า 

75 หรือ  
ส าเนาใบแสดงผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 70 หรือ 
ส าเนาใบแสดงผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ 
ส าเนาใบแสดงผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75 

• แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 
 

 
 
 
 
 



 
โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาฝรั่งเศส จ านวน 1 คน 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) 

ไม่น้อยกว่า 3.25 
2. มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส DELF ไม่น้อยกว่า ระดับ DELF A2 โดยแสดงหลักฐานผลการสอบวัด

ความรู้ความสามารถทางภาษาที่สอบภายใน 2 ปี หรอื เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไปศึกษาต่อประเทศ
ฝรั่งเศสเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี โดยอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ 
เอกสารประกอบการสมัคร 

• ใบสมัคร 
• ส าเนาบัตรประชาชน 
• ใบแสดงผลการเรียน 
• ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก ส าเนาใบเเสดงผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส DELF ไม่น้อยกว่า ระดับ 

DELF A2  
• แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 

 
โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาญี่ปุ่น จ านวน 1 คน 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) 

ไม่น้อยกว่า 3.25 
2. มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT ไม่น้อยกว่า ระดับ N4 โดยแสดงหลักฐานผลการสอบวัดความรู้

ความสามารถทางภาษาที่สอบภายใน 2 ปี หรือ เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา
อย่างน้อย 1 ปี โดยอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ 
เอกสารประกอบการสมัคร 

• ใบสมัคร 
• ส าเนาบัตรประชาชน 
• ใบแสดงผลการเรียน 
• ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก ส าเนาใบแสดงผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT ไม่น้อยกว่า ระดับ N4 
• แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาจีน จ านวน 1 คน 
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) 
ไม่น้อยกว่า 3.25 

2. มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาวัดระดับภาษาจีน HSK ไม่น้อยกว่า ระดับ4 โดยแสดงหลักฐานผลการสอบวัด
ความรู้ความสามารถทางภาษาที่สอบภายใน 2 ปีผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุดหรือ เป็น
นักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไปศึกษาต่อประเทศเกาหลีเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี โดยอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ 
เอกสารประกอบการสมัคร 

• ใบสมัคร 
• ส าเนาบัตรประชาชน 
• ใบแสดงผลการเรียน 
• ใบแสดงผลคะแนนทีใ่ช้คัดเลือก ส าเนาใบแสดงผลคะแนนสอบวัดระดับวัดระดับภาษาจีน HSK ไม่น้อยกว่า 
ระดับ 4 
• แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 

 
โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาเยอรมัน จ านวน 1 คน 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) 

ไม่น้อยกว่า 3.25 
2. มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน GOETHE ไม่น้อยกว่า ระดับ GOETHE-ZERTIFIKAT A2 โดยแสดง

หลักฐานผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาที่สอบภายใน 2 ปี หรือ เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไป
ศึกษาที่ประเทศเยอรมันเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี โดยอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ 
เอกสารประกอบการสมัคร 

• ใบสมัคร 
• ส าเนาบัตรประชาชน 
• ใบแสดงผลการเรียน 
• ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก ส าเนาใบแสดงผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาภาษาเยอรมัน GOETHE ไม่น้อย

กว่า ระดับ GOETHE-ZERTIFIKAT A2  
• แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 

 
 
 
 
 



 
 

โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาเกาหลี จ านวน 1 คน 
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) 
ไม่น้อยกว่า 3.25 

2. มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK 2 ไม่น้อยกว่า ระดับ 4 โดยแสดงหลักฐานผลการสอบวัดความรู้
ความสามารถทางภาษาที่สอบภายใน 2 ปีผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกข้ันตอนถือเป็นที่สิ้นสุดหรือ เป็นนักเรียน
แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไปศึกษาต่อประเทศเกาหลีเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี โดยอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ 
เอกสารประกอบการสมัคร 

• ใบสมัคร 
• ส าเนาบัตรประชาชน 
• ใบแสดงผลการเรียน 
• ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก ส าเนาใบแสดงผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาภาษาเกาหลี TOPIK 2 ไม่น้อยกว่า  
ระดับ 4  
• แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 

 
โครงการการรับผู้ได้รับรางวัลการตอบปัญหากฎหมายระดับประเทศ จ านวน 7 คน 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
1.เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ 
2. GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.25 
3. เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศอันดับที่ 1 หรือรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหา

กฎหมาย ระดับประเทศ เนื่องในวันรพี รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยส านักงานศาลยุติธรรม 
เอกสารประกอบการสมัคร  

• ใบสมัคร 
• ส าเนาบัตรประชาชน 
• ใบแสดงผลการเรียน 
• แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 
• อ่ืน ๆ โปรดระบุ ส าเนาเกียรติบัตรหรือใบประกาศนียบัตรรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศอันดับที่ 1 หรือรอง

ชนะเลิศอันดับที่ 2จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับประเทศ เนื่องในวันรพี รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จัดโดยส านักงานศาลยุติธรรม 

 
 

 
 
 
 



 
 

โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ จ านวน 2 คน 
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 

1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ 
(โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพ่ิมเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th) 

2.มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
3. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง 

หรอืเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่ส าคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬาไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติ
เสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ 

4. GPA รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า2.50 
เอกสารประกอบการสมัคร 1.ใบสมัคร 

2.ส าเนาบัตรประชาชน 
3.ใบแสดงผลการเรียน 
4.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 

 
รอบท่ี 2  การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ และโครงการพิเศษ จ านวน 186 คน 
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ ภาคปกติ 
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 

โควตาภาคเหนือ เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมใน
เขตพัฒนาภาคเหนือ คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีสถานภาพเป็นนักเรียนติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปีตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือที่สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน 

2. ต้องสอบวิชาเฉพาะ คือ วิชาเฉพาะทางด้านนิติศาสตร์ (Law1) แบ่งเป็นเนื้อหาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย 
จ านวน 70 คะแนนและเนื้อหาทักษะการให้เหตุผลและทักษะทางภาษา 30 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลา
สอบ 3 ชั่วโมง  

วิชาเฉพาะทางด้านนิติศาสตร์ (Law1) ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์
ส านักทะเบียนและประมวลผล โดยจัดสอบที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 

ทั้งนี ้ให้ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์ส าหรับสอบได้แก่ ดินสอด า 2B ขึ้นไป ,ปากกา, ยางลบ,  
หมายเหตุ :- ห้ามผู้เข้าสอบน าเอกสาร หนังสือต ารา ประมวลกฎหมายและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ 

 
 
 
 



 
เอกสารประกอบการสมัคร 1.ใบสมัคร 

2.ส าเนาบัตรประชาชน 
3.ใบแสดงผลการเรียน 
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก 

จ านวนรับและวิชาสอบ 
 

ประเภท วิชาสอบ จ านวนรับ  (คน) 
วิชาสามัญชุดที่ 2 (สายศิลป์)  09 19 29 89 99 80 
วิชาเฉพาะทางด้านนิติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 40.00 คะแนน 

  
   *** 09 ภาษาไทย 19 สังคมศึกษา 29 ภาษาอังกฤษ   89 คณิตศาสตร์ 2   99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป*** 
 
 

โครงการการรับนักเรียนชาวไทยภูเขา จ านวน 2 คน 
 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยภูเขา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการจัดส่ง

นักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผู้ที่ประสงค์จะ
สมัครโครงการชาวไทยภูเขา โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th 
เอกสารประกอบการสมัคร 1.ใบสมัคร 

2.ส าเนาบัตรประชาชน 
3.ใบแสดงผลการเรียน 
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก 

จ านวนรับและวิชาสอบ 
 

ประเภท วิชาสอบ จ านวนรับ (คน) 
วิชาสามัญชุดที่ 2 (สายศิลป์) 09 19 29 89 99 2 

  
 *** 09 ภาษาไทย 19 สังคมศึกษา 29 ภาษาอังกฤษ   89 คณิตศาสตร์ 2   99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป*** 

 
โครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา จ านวน 2 คน 

 

คุณสมบัติทั่วไป  
1.โครงการกีฬาฯ เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาโครงการกีฬาฯ 
โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพ่ิมเติมทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th 
2. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่
น้อยกว่า 2.50 หรือ 
3. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 
เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 
 
 



คุณสมบัติท่ัวไปของโครงการกีฬาฯ 
1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
2. เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคท่ีส าคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่น
กีฬา 
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติเอกสาร
ประกอบการสมัคร  1.ใบสมัคร 

2.ส าเนาบัตรประชาชน 
3.ใบแสดงผลการเรียน 
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก 

 
จ านวนรับและวิชาสอบ 

ประเภท วิชาสอบ จ านวนรับ (คน) 
วิชาสามัญชุดที่ 2 (สายศิลป์) 09 19 29 89 99 2 

  
 *** 09 ภาษาไทย 19 สังคมศึกษา 29 ภาษาอังกฤษ   89 คณิตศาสตร์ 2   99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป*** 

 
โครงการการรับนักเรียนผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์ จ านวน 10 คน 

 

คุณสมบัติทั่วไป  
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

4-6 (6 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00 
2. เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการตอบ

ปัญหาจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันระพี รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจัด
โดยสถาบันอุดมศึกษา องค์กรศาล หรือองค์กรในกระบวนการยุติธรรม  
วิธีการคัดเลือก 

1. พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร 
2. พิจารณาคะแนนเพ่ือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

2.1 คะแนนการสอบ คิดเป็น 50% 
2.2 คะแนนจากหลักฐานการได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็น 50% โดยให้ค่าน้ าหนักคะแนน

จากมากไปหาน้อยตามล าดับดังนี้ ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด  
3. พิจารณาคะแนนการสอบสัมภาษณ์เพ่ือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการสมัคร   
• ใบสมัคร 
• ส าเนาบัตรประชาชน 
• ใบแสดงผลการเรียน 
• ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก ส าเนาเกียรติบัตรหรือใบประกาศนียบัตรรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการตอบปัญหาจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวัน
ระพี รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา องค์กรศาล หรือองค์กรในกระบวนการ
ยุติธรรม 

 

จ านวนรับและวิชาสอบ 
 

ประเภท วิชาสอบ จ านวนรับ (คน) 
วิชาสามัญชุดที่ 2 (สายศิลป์) 09 19 29 89 99 10 

  
 *** 09 ภาษาไทย 19 สังคมศึกษา 29 ภาษาอังกฤษ   89 คณิตศาสตร์ 2   99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป*** 

 
โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน จ านวน 1 คน 

 

คุณสมบัติทั่วไป  
1.เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ 
2.โครงการเด็กดีมีที่เรียน เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียนเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพ่ิมเติม ทางเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
เงื่อนไขเฉพาะ ให้โรงเรียนออกหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร เพียงโรงเรียนละ 1 คนเท่านั้น 
(หากไม่มีหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน จะไม่ได้รับการพิจาณาใบสมัคร) ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดได้จาก
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ต้องมีแฟ้มสะสมผลงานและ/หรือประกาศเกียรติคุณที่แสดงว่าเป็น
ผู้กระท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพ่ือช่วยเหลือชุมชน โดยจะต้องจัดท าโครงการหรือ
กิจกรรมที่นอกเหนือจากท่ีโรงเรียนก าหนดให้ โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่เป็นผู้รับรอง 
และจากผู้น าชุมชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ซึ่งต้องมีหนังสือรับรองชื่อ-นามสกุล และต าแหน่งของผู้รับรองบรรจุซอง
ปิดผนึกพร้อม เซ็นสลักหลังซอง 
เอกสารประกอบการสมัคร  1.แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 

2.ใบสมัคร 
3.ส าเนาบัตรประชาชน 
4.ใบแสดงผลการเรียน 
5.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก 

จ านวนรับและวิชาสอบ  
 

ประเภท วิชาสอบ จ านวนรับ (คน) 
วิชาสามัญชุดที่ 2 (สายศิลป์) 09 19 29 1 

                                 *** 09 ภาษาไทย 19 สังคมศึกษา 29 ภาษาอังกฤษ   *** 

 



โครงการการรับนักเรียนพิการ จ านวน 1 คน 
 

คุณสมบัติทั่วไป  
1. เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจ าตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
2. เป็นนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีประเภทความพิการ
ตามท่ีคณะ/สาขาวิชา ก าหนดไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้ 

2.1 เป็นผู้บกพร่องบกพร่องทางการเห็น (ตาเลือนราง-ขยายตัวอักษร) หรือบกพร่องทางร่างกาย หรือการ
เคลื่อนไหว หรือสุขภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจ าวัน 

2.2 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 
เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ 

2.3 เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-
6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50 
เอกสารประกอบการสมัคร  1.ใบสมัคร 

2.ส าเนาบัตรประชาชน 
3.ใบแสดงผลการเรียน 
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก  

จ านวนรับและวิชาสอบ 
 

ประเภท วิชาสอบ จ านวนรับ (คน) 
วิชาสามัญชุดที่ 2 (สายศิลป์) 09 19 29 1 

                                 *** 09 ภาษาไทย 19 สังคมศึกษา 29 ภาษาอังกฤษ   *** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ ภาคพิเศษ 
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 

โควตาภาคเหนือ เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมใน
เขตพัฒนาภาคเหนือ คุณสมบัติของโควตาภาคเหนือ มีดังนี้ 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีสถานภาพเป็นนักเรียนติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปีตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือที่สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน 

2. ต้องสอบวิชาเฉพาะ คือ วิชาเฉพาะทางด้านนิติศาสตร์ (Law1) แบ่งเป็นเนื้อหาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย 
จ านวน 70 คะแนนและเนื้อหาทักษะการให้เหตุผลและทักษะทางภาษา 30 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลา
สอบ 3 ชั่วโมง  

วิชาเฉพาะทางด้านนิติศาสตร์ (Law1) ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์
ส านักทะเบียนและประมวลผล โดยจัดสอบที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 

ทั้งนี ้ให้ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์ส าหรับสอบได้แก่ ดินสอด า 2B ขึ้นไป ,ปากกา, ยางลบ,  
หมายเหตุ :- ห้ามผู้เข้าสอบน าเอกสาร หนังสือต ารา ประมวลกฎหมายและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ 

 
เอกสารประกอบการสมัคร 1.ใบสมัคร 

2.ส าเนาบัตรประชาชน 
3.ใบแสดงผลการเรียน 
4.ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก 

จ านวนรับและวิชาสอบ 
 

ประเภท วิชาสอบ จ านวนรับ  (คน) 
วิชาสามัญชุดที่ 2 (สายศิลป์)  09 19 29 89 99 80 
วิชาเฉพาะทางด้านนิติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 40.00 คะแนน 

  
   *** 09 ภาษาไทย 19 สังคมศึกษา 29 ภาษาอังกฤษ   89 คณิตศาสตร์ 2   99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
โครงการการรับนักเรียนผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ จ านวน 10 คน 

 
 

คุณสมบัติทั่วไป  
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

4-6 (6 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00 
2. เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการตอบ

ปัญหาจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันระพี รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจัด
โดยสถาบันอุดมศึกษา องค์กรศาล หรือองค์กรในกระบวนการยุติธรรม  
วิธีการคัดเลือก 

1. พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร 
2. พิจารณาคะแนนเพ่ือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

2.1 คะแนนการสอบ คิดเป็น 50% 
2.2 คะแนนจากหลักฐานการได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็น 50% โดยให้ค่าน้ าหนักคะแนน

จากมากไปหาน้อยตามล าดับดังนี้ ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด  
3. พิจารณาคะแนนการสอบสัมภาษณ์เพ่ือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

เอกสารประกอบการสมัคร   
• ใบสมัคร 
• ส าเนาบัตรประชาชน 
• ใบแสดงผลการเรียน 
• ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก ส าเนาเกียรติบัตรหรือใบประกาศนียบัตรรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการตอบปัญหาจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวัน
ระพี รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา องค์กรศาล หรือองค์กรในกระบวนการ
ยุติธรรม 

 

จ านวนรับและวิชาสอบ 
 

ประเภท วิชาสอบ จ านวนรับ (คน) 
วิชาสามัญชุดที่ 2 (สายศิลป์) 09 19 29 89 99 10 

  
 *** 09 ภาษาไทย 19 สังคมศึกษา 29 ภาษาอังกฤษ   89 คณิตศาสตร์ 2   99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป*** 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ จ านวน 94 คน 
 
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 
จ านวนรับและวิชาสอบ  
 รับตรงร่วมกันภาคปกติ 
 
 

ประเภท วิชาสอบ จ านวนรับ (คน) 
วิชาสามัญชุดที่ 2 (สายศิลป์) 09 19 29 89 99 40 

  
 *** 09 ภาษาไทย 19 สังคมศึกษา 29 ภาษาอังกฤษ   89 คณิตศาสตร์ 2   99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป*** 

รับตรงร่วมกันภาคพิเศษ 
 
 

ประเภท วิชาสอบ จ านวนรับ (คน) 
วิชาสามัญชุดที่ 2 (สายศิลป์) 09 19 29 89 99 54 

  
 *** 09 ภาษาไทย 19 สังคมศึกษา 29 ภาษาอังกฤษ   89 คณิตศาสตร์ 2   99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป*** 

 
 
รอบท่ี 4 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง  (Admissions)  จ านวน 24 คน 
 
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
1. ตามองค์ประกอบ Admissions พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1  
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า 
3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา 
จ านวนรับและวิชาสอบ  
 ภาคปกติ 
 

วิชาที่ใช้คัดเลือก จ านวนรับ (คน) 
ตามองค์ประกอบ Admissions พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 8 

  

ภาคพิเศษ 
วิชาที่ใช้คัดเลือก จ านวนรับ (คน) 

ตามองค์ประกอบ Admissions พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 16 
 

  
 

 
  
 
 
 
 
 


