
 

(สําเนา) 
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เร่ือง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะนิติศาสตร    

ประจําภาคเรียนท่ี  1  ปการศกึษา 2552 
_________________________________________ 

 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม กําหนดเปดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะนิติศาสตร ปการศึกษา 2552 โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้   
 

1.  คุณสมบัตขิองผูสมคัรสอบคัดเลือก 
     1.1  เปนผูที่อยูอาศัยในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 
     1.2  เปนผูที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา หรือเปน 
            ผูที่กําลังศึกษาและกาํลังรอผลการสอบประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 

     1.3  มีผลการสอบวัดความรูของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ O – NET และ A – NET  
• ผลสอบ O – NET จํานวน 3  กลุมสาระ คือ 

1) ภาษาไทย 
2) สังคมศึกษา 
3) ภาษาอังกฤษ 

• ผลสอบ  A – NET จํานวน  1  กลุมสาระ คือ 
(ใชไดเฉพาะผลสอบ A-NET ปการศึกษา 2550-2552 เทานั้น) 

1) คณิตศาสตร 2  หรือ 
2) วิทยาศาสตร 2  หรือ 
3) ฝร่ังเศส / เยอรมัน / บาลี / อาหรับ / จีน / ญ่ีปุน (เลือก 1 วชิา) 

1.4 เปนผูที่มีความประพฤติเรียบรอย และรับรองตอมหาวิทยาลัยไดวาจะตัง้ใจศึกษาเลาเรยีน 
เต็มความสามารถและจะปฏบิัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

1.5  ไมเคยถูกตัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาอันเนื่องมาจากความประพฤต ิ
 

2.   จํานวนรับ  160   คน 
 

3.  กําหนดการขอรับใบสมัคร 
     3.1  ทางไปรษณีย ผูมีสิทธิสมัครขอรับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัคร โดยสงธนาณัติเปนคาจัดสง 
           ไปรษณีย จาํนวน 40 บาท ส่ังจาย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)     
            คณะนติิศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  รหัสไปรษณยี   50202   



 

(ช่ือที่อยูผูสง)...................... 
 ........................................... 
 ........................................... 

สงถึง   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) 
             คณะนติิศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

    239 ถนนหวยแกว  อําเภอเมือง 
จังหวดัเชยีงใหม  50200 

 

(ขอรับใบสมัครสอบคัดเลือกนิติศาสตร ภาคพิเศษ) 

           ไดตั้งแต วันจนัทรที ่ 16 มีนาคม – วนัอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2552 
  สงถึง   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) 
            คณะนติิศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
   239  ถนนหวยแกว  อําเภอเมอืง 

จังหวดัเชยีงใหม  50200 
  กรุณาระบุช่ือ ที่อยูผูขอรับใหชัดเจนพรอมทั้งวงเล็บมุมซองดานลางขวามือวา “ขอรับ         
ใบสมัครสอบคัดเลือกนิติศาสตร ภาคพิเศษ” 
ตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 3.2    ผูมีสิทธิสมัครขอรับการคัดเลือกขอรับใบสมัครไดโดยตรงที่คณะนิติศาสตรอาคาร  2  ช้ัน  2                      

คณะนติิศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม โทรศัพท 0-5394-3535, 943591,  943576 และ 943577     
ตั้งแตวนัจันทรที่  16  มีนาคม 2552 -  วันองัคารที่  12  พฤษภาคม  2552 (เวนวันหยดุราชการและ
วันหยุดนักขัตฤกษ)  

 3.3    ดาวนโหลด จากระบบอินเตอรเน็ตที่ http://www.law.cmu.ac.th 
 

4. กําหนดการรับสมัคร 
     4.1   การยื่นใบสมัครทางไปรษณยี 
              ระหวางวันพฤหัสบดีที ่ 16  เมษายน – วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2552 ผูสมัครจะตอง 
สงใบสมัครที่กรอกขอความครบถวนพรอมติดรูปถาย และหลักฐานประกอบการสมคัรตามที่กําหนดในขอ 5  
รวมทั้ง คาธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 250 บาท โดยใชธนาณัติส่ังจาย “ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะนิตศิาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม    รหัสไปรษณยี   50202  ” 
  สงถึง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) 
   คณะนติิศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
   239 ถนนหวยแกว  อําเภอเมอืง  จังหวดัเชยีงใหม  50200 



 

(ช่ือที่อยูผูสง)...................... 
  .......................................... 
  .......................................... 

สงถึง   ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) 
             คณะนติิศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

239 ถนนหวยแกว  อําเภอเมือง 
จังหวดัเชยีงใหม  50200 

 

(สมัครนิติศาสตร ภาคพิเศษ) 

(วงเล็บมุมซองดานลางขวามือวา “สมัครนิติศาสตร ภาคพิเศษ” และสงภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552                 
โดยจะถือวันที่ไปรษณียประทับตรา ณ ที่สงเปนเกณฑ กรณีที่ใบสมัครและกรอกขอความไมสมบูรณหรือสง 
คาธรรมเนียมการสมัครหรือหลักฐานประกอบการสมัครไมครบถวน คณะนิติศาสตรจะไมพิจารณาใบสมัคร 
และจะไมคืนเงินใหผูสมัคร) 

ตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
     4.2  การยื่นใบสมัครดวยตนเอง 
            ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน – วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2552 เวลา 08.30-16.30 น.                  
(เวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ) ผูสมัครสามารถยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานประกอบการสมัคร
อ่ืนๆ และคาธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 250 บาท ดวยตนเอง หรือมอบหมายใหผูอ่ืนยื่นแทนไดที่         
ฝายรับสมัคร อาคาร 2 ช้ัน 2   คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามกําหนด วัน เวลา ดังกลาวขางตน        
กรณีที่ผูสมัครมอบหมายใหผูอ่ืนยื่น ใบสมัครแทน ผูสมัครจะตองกรอกรายละเอียดในใบสมัคร พรอมติด       
รูปถายและลงลายมือช่ือในชองผูสมัครใหเรียบรอย 
 
 

5.  หลักฐานประกอบการสมัคร 
      5.1   ใบสมัครที่กรอกขอความสมบูรณแลว 1 ฉบับ    
      5.2    รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป โดยเปน   
               รูปถายไมเกนิ 6 เดือน ผูสมัครจะตองติดรูปถายในใบสมัครใหเรียบรอยกอนยื่นใบสมัคร 
     5.3    สําเนาบัตรประจําตวันักเรียน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

5.4    สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ 
5.5    สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล จํานวน 1 ฉบับ (ถามี) 
5.6    หลักฐานการศึกษา ไดแก 

 สําเนาใบ รบ.1 หรือ รย. 2 หรือสําเนาประกาศนยีบัตรที่แสดงวาจบชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายหรอื 
 สูงกวาหรือเทยีบเทา จํานวน 1 ชุด 
 



 

     5.7   มีผลการสอบวัดความรูของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ O – NET และ A – NET  
• ผลสอบ O – NET จํานวน 3  กลุมสาระ คือ 

1) ภาษาไทย 
2) สังคมศึกษา 
3) ภาษาอังกฤษ 

• ผลสอบ  A – NET จํานวน  1  กลุมสาระ คือ 
(ใชไดเฉพาะผลสอบ A-NET ปการศึกษา 2550-2552 เทานั้น) 

1) คณิตศาสตร 2  หรือ 
2) วิทยาศาสตร 2  หรือ 
3) ฝร่ังเศส / เยอรมัน / บาลี / อาหรับ / จีน / ญ่ีปุน (เลือก 1 วชิา) 
 

หลักฐานตามขอ 5.3 - 5.7 ใหผูสมัครลงลายมือช่ือพรอมเขียนรับรองสําเนาวา “รับรองสําเนาถูกตอง” 
 

6.  การพิจารณาใบสมัคร 
6.1 ผูสมัครมีหนาที่ตรวจสอบรายละเอียด รวมทั้งหลักฐานตางๆ ในการสมัครใหถูกตองครบถวน        

กอนสงหรือยืน่ใบสมัครตอเจาหนาที่ของคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
6.2 กรณีที่ผูสมัครสงหรือยื่นใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร หรือคาธรรมเนียมการสมัคร 

ไมครบถวนหรือไมถูกตอง คณะนติิศาสตร จะไมรับพิจารณา  
6.3 ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมการสมัครแลว  คณะนติิศาสตรจะไมคืนเงนิคาสมัครให 
 

7. เกณฑการคัดเลือก 
7.1   คณะนิติศาสตรจะพิจารณาคัดเลือกผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณ ตามลําดับผลรวมคะแนนสอบตาม  

  สัดสวนของผูสมัครในแตละกลุมสาระของผลสอบ  A – NET  คือ วิทยาศาสตร 2 /คณิตศาสตร 2 / 
  ภาษาตางประเทศ 

เชน ปการศึกษา 2552 มีผูสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะนิติศาสตร จํานวน 800 คน ในจํานวนนี้มีผูสมัครใชคะแนนสอบ  
A – NET  เลือกวิทยาศาสตร 2  จํานวน  250  คน คิดเปน  31.25 %  เลือกคณิตศาสตร 2 จํานวน 200 คน  คิด เปน  25 %  
เลือกภาษาตางประเทศ จํานวน 350 คน คิดเปน  43.75 %   ของผูสมัครทั้งหมด    ดังนั้น เมื่อเทียบสัดสวนของ
ผูสมัครแตละกลุม คณะนิติศาสตรจะคัดเลือก ผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณในแตละกลุมสาระของผลสอบ 
A-NET  จากจํานวนรับนักศึกษา 160 คนดังนี้  วิทยาศาสตร 2 จํานวน 50 คน  คณิตศาสตร2  จํานวน 40 คน  
ภาษาตางประเทศ  จํานวน 70 คน   

7.2  ผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกตองเปนผูที่สอบผานการสอบสัมภาษณ 
 
 
 
 



 

8.  กําหนดการสอบคัดเลือก 
8.1 มหาวิทยาลัยเชียงใหมจะประกาศผลผูผานการคัดเลือก  

ในวนัพฤหัสบดีที่  14 พฤษภาคม  2552  ณ ปายประกาศ หองเรียน ปริญญาโท 101 
 คณะนติิศาสตร และ ที ่http://www.law.cmu.ac.th 

8.2 วันสอบสัมภาษณ 
ในวนัเสารที่  16  พฤษภาคม  2552  ตั้งแตเวลา 09.00  น. เปนตนไป ณ หองประชุมอาคารเรียนรวม 
ช้ัน 1 คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  
 

9. วันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหมจะประกาศรายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(ภาคพิเศษ) คณะนิติศาสตร ประจําภาคเรียนที่1 ปการศึกษา 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2552                 
ณ ปายประกาศ หองเรียน ปริญญาโท 101 คณะนิติศาสตร และที่ http://www.law.cmu.ac.th 

 

10.  การรายงานตัว 
              ผูมีรายช่ือตามการประกาศผลในขอ 9 ทุกคน  จะตองมารายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา     
ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.30 - 10.15น. ณ. สํานักทะเบียนและประมวลผล  พรอมทั้ง          
ชําระคาธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามวันและเวลาที่กํ าหนด                     
สามารถดูรายละเอียดไดที่ http://www.law.cmu.ac.th 
 

หมายเหตุ   ผูไมมารายงานตวัและขึน้ทะเบยีนเปนนักศกึษาตามวนัและเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสทิธิ์ 
  

    
 

ประกาศ ณ วนัที่      26        กุมภาพนัธ      พ.ศ.   2552  
 
 
  

      (ศาสตราจารย ดร. พงษศกัดิ์ อังกสิทธิ)์ 
           อธิการบดีมหาวทิยาลัยเชียงใหม 


