
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เรื่อง   การรับสมัครคดัเลือกเพื่อเขาศกึษาระดับปริญญาตรี  

โครงการรับนักเรียนดวยแฟมสะสมผลงาน ปการศึกษา  2566 
-------------------------------------------------- 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  กำหนดเปดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาระดับปริญญาตรี 
ในสาขาการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ รูปแบบของหลักสูตรปกติ โครงการนักเรียนดวยแฟมสะสมผลงาน 
ปการศึกษา 2566  รหัส 00411571107010  TCAS รอบท่ี 1  แฟมสะสมผลงาน Portfolio (การรับ
นักเรียนท่ีดำเนินการโดยคณะ) โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ  ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผูสมัคร
1.1 ผูสมัครตองเปนผู ท่ีกำลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ สำเร็จการศึกษาเทียบเทา 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไมเกิน 1 ป นับถึงวันท่ีสมัคร หรือกำลังศึกษาในชั้นปสุดทายของการศึกษาท่ี
เทียบเทาชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 และ 1.2  มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (อายุไมเกิน 2 ป ณ วันสมัคร) อยาง
ใดอยางหนึ่ง ตอไปนี้ 

1.2.1  TOEFL คะแนนไมนอยกวา 500 PBT หรอื 173 CBT หรือ 60 IBT หรือ  
1.2.2  IELTS คะแนนไมนอยกวา 5.5 หรือ 
1.2.3  CMU-eTegs คะแนนไมนอยกวา 65 หรือ TU-GET คะแนนไมนอยกวา 500 PBT 

หรือ 70 CBT หรือ CU-TEP คะแนนไมนอยกวา 70 
 และ  1.3  มีคะแนนสอบ TGAT (T-SCORE ไมนอยกวา 50) หรือ SAT หรือ GSAT คะแนนไมนอยกวา 

 1000 (กรณไีมมีผลสอบ SAT หรอื GSAT คณะกรรมการจะนำคะแนน T-SCORE ของการสอบ 
TGAT มารวมกับคะแนนแฟมสะสมผลงานตามคาน้ำหนักที่คณะบริหารธุรกิจกำหนด)  

2. จำนวนรับ   30  คน (แบบ 1.1 จำนวน 15 คน แบบ 1.2 จำนวน 15 คน)

3. กำหนดการรับสมัคร
ผูที่ ประสงคจะสมัครสอบคัด เลือก จะตองกรอกรายละเอียดขอมูลการสมัครสอบระหวาง 

วันอังคารท่ี 1 – วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ทาง Internet ที่ http://www.cmubs.cmu.ac.th 
และชำระเงินคาสมัครสอบคัดเลือก พรอมจัดสงเอกสารการชำระเงินและเอกสารหลักฐานตามรายละเอียด ขอ 5 
ผานระบบการรับสมัครแบบออนไลนของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ท้ังนี้ใหผูสมัครดำเนินการลงทะเบียนใชงานในระบบ TCAS ของ ทปอ. เพ่ือยืนยันตัวตนทางเว็บไซต 
https://student.mytcas.com พรอมดำเนินการลงทะเบียนใชงานในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
โดยการสรางบัญชีผูใชงาน ทางเว็บไซต https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply กอนการสมัครคณะ/

สาขาวิชา ที่ดำเนินการโดยคณะ 
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4. การชำระเงินคาสมัคร
อัตราคาธรรมเนียมการสมัคร 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) ชำระผานธนาคารโดยการโอนเงินเขา

บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม ชื่อบัญชี “หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ)” เลขที่บัญชี  667-301353-5

อนึ่ง ผูสมัครที่ครอบครัวมีรายไดต่ำกวาเดือนละ 5,000 บาท สามารถขอยกเวนคาธรรมเนียมการสมัคร
ได โดยตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ครอบครัวมีรายไดตอครัวเรือนต่ำกวาเดือนละ 5,000 บาท
2. ตองมีเจาหนาที่ของรัฐรับรองรายไดของครอบครัว

(โปรดตรวจสอบผูที่สามารถรับรองไดในแบบฟอรมหนังสือรับรองรายไดของครอบครวั)
ในการยกเวนคาธรรมเนียมการสมัคร ผูสมัครจะตองอัปโหลดไฟลหนังสือรับรองรายไดของครอบครัวลง

ในระบบรับสมัครเพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณา/ตรวจสอบขอมูลกอนการไดรับการยกเวน ทั้งนี้ ผูสมัครตอง 
ติดตามผลการพิจารณาและชำระเงินคาธรรมเนียมการสมัครในกรณีที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด อนึ่ง หากพบวาผูสมัครมีการใหขอมูลอันเปนเท็จ มหาวิทยาลัยเชียงใหมจะตัดสิทธ์ิในการ
สมคัรและเขาศึกษาทันทีโดยไมตองแจงใหทราบ 

หมายเหตุ : สำหรับผูที่ไดรับอนุมัติใหยกเวนคาธรรมเนียมการสมัครแลว ใหดำเนินการบันทึกภาพหนาจอ/
ถายภาพผลการพิจารณาที่ปรากฏบนระบบรับสมัครของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหมไวเพ่ือใช
สำหรับอัปโหลดผลการพิจารณาในข้ันตอนการนำสงเอกสารการสมัครตอไป 

5. หลักฐานประกอบการสมัคร (จัดสงออนไลนผานระบบการรับสมัคร)
 5.1 ใบสมัครที่ระบบใสรูปถายดิจิทัลที่ถายปจจุบันของผูสมัครพรอมลงลายมือชื่อผูสมัคร (ใหอัปโหลด  
รูปถายลงในระบบรับสมัครกอนการดาวนโหลด/พิมพใบสมัคร) 
5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนดานหนาทีม่ีรูปของผูสมัคร และสำเนาทะเบียนบานพรอมลงลายมือ 
ชื่อ-ชื่อสกุลรบัรองสำเนาถูกตอง 
5.3  สำเนาหลักฐานการศึกษา ไดแก สำเนาใบ ปพ.1 หรือ รบ.1 หรือ รย.2  ระดับมัธยมศึกษาตอน 
ปลาย (ม.4 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1) ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม พรอมรับรองสำเนาถูกตอง หรือ กรณีเปน
นักเรียนที่ศึกษาจากตางประเทศหรือหลักสูตรนานาชาติ ใหใชเอกสารแสดงหลักฐานการศึกษาที่
เทียบเทาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม (กรณีมีหลายหนาใหสแกนครบถวนทุกหนา
ท้ังดานหนาและดานหลังรวมเปนไฟลเดียว) 
5.4 เอกสารหรือหนังสือรบัรองตามคุณสมบัติขอ 1.2 และ ขอ 1.3  
5.5 สำเนาใบโอนเงนิคาสมัครสอบ หรือภาพหนาจอ/ภาพผลการพิจารณาอนุมัติใหยกเวนคาธรรมเนียม 
การสมัคร   
5.6 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ซึ่งเปนผลงานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมเกิน 10 หนา A4    

(ไมรวมปก) 

6. การสอบสัมภาษณ
6.1  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565  ที่เว็บไซต       
คณะบริหารธุรกิจ  http://www.cmubs.cmu.ac.th 
6.2  ใหผูมีรายชื่อเขาสอบสัมภาษณเขาสอบสัมภาษณออนไลน ในวันเสารที่  26 พฤศจิกายน 2565 
ตามเวลาที่คณะบริหารธุรกิจกำหนด (สิ่งที่ตองนำมาแสดงในวันสัมภาษณ คือ บัตรประจำตัวประชาชน) 



๓

7. วิธีการคัดเลือก
 พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ  แฟมสะสมผลงาน เอกสารประกอบการสมัคร  
(กรณีไมมีผลสอบ SAT หรือ GSAT คณะกรรมการจะนำคะแนน T-SCORE ของการสอบ TGAT มารวม
กับคะแนนแฟมสะสมผลงานตามคาน้ำหนักที่คณะบริหารธุรกิจกำหนด)  

**ผลการพจิารณาและการตัดสินของคณะกรรมการทุกข้ันตอน ถือเปนที่ส้ินสุด** 

8. การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก และการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบรับสมัครของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จะประกาศรายชื่อผูผานการคดัเลือกทุกประเภทโครงการเปนรายบุคคลในระบบ
รับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ทางเว็บไซต https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply อนึ่ง ใหผูมี

รายชื่อผานการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธ์ิในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหมตามวัน-เวลาที่กำหนด 
หากไมดำเนินการใด ๆ จะถือวาสละสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยเชียงใหมจะตัด
สิทธ์ิการเขาศึกษาโดยไมตองแจงใหทราบ 

การ
ประกาศ 

ครั้งที่ ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก 
ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบรับสมัครของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
แบบ 1.1 1 วันพฤหัสบดีท่ี 8 ธันวาคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 8 - วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 
แบบ 1.2 2 วันจันทรที่ 16 มกราคม 2566 วันจันทรที่ 16 - วันศกุรท่ี 20 มกราคม 2566 
แบบ 1.2 3 วันศกุรท่ี 27 มกราคม 2566 อัตโนมัติ (ไมตองยืนยันสิทธิ์) 

หมายเหตุ : ผูที่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดแลว จะตองดำเนินการบริหารจัดการ
สิทธ์ิในระบบของ ทปอ. ตามกำหนดที่ ทปอ. กำหนดอีกครั้ง (โปรดดำเนนิการตอในขอ 9) 

9. การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ TCAS ของ ทปอ.
ผูที่ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งท่ี 1 และ 2 และผูผานการคัด 

เลือกครั้งท่ี 3 แลวนั้น ใหตรวจสอบประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกรอบที่ 1 แฟมสะสมผลงาน Portfolio 
ร ะดั บ ป ริญ ญ าต รี  ป ก า รศึ กษ า  2 5 6 6  ใน วั น อั งค า รที่  7  กุ ม ภ าพั น ธ  2 5 6 6  ท าง เว็ บ ไซ ต  
https://student.mytcas.com ของ ทปอ. และใหดำเนินการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหมใน
ระบ บ  TCAS ขอ ง ท ป อ . ต้ั งแต วั น อั งค ารที่  7  - วั น พุ ธที่  8  กุ ม ภ า พั น ธ  2 5 6 6  ท าง เว็ บ ไซ ต  
https://student.mytcas.com ของ ทปอ. 

10. การประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จะประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาเปนรายบุคคลในระบบรับสมัครของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทางเว็บไซต https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply ในวันเสารที่ 11 กุมภาพันธ 

2566 
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11. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ผูที่มีรายชื่อตามประกาศผลในขอ 10 เขากรอกประวัติ ตั้งแตวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม – วันศุกรที่ 2 

มิถุนายน 2566 และพิมพเอกสาร มชท01 ใหผูปกครองลงนาม ตั้งแตวันจันทรที่ 5 - วันศุกรที่ 9 มิถุนายน 
2566 และรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาตามขั้นตอนท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ตั้งแตวันอังคารท่ี 6 - วัน
ศุกรที ่9 มิถุนายน 2566 ทางเว็บไซต https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate 

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่ไมรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่กำหนดให
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาวันสุดทาย จะถือวาสละสิทธิ์การเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ท้ังนี้  สามารถติดตามประกาศเกี่ยวกับการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ทางเว็บไซต  
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply ชวงเดือน พฤษภาคม 2566 

หมายเหตุ  ผูไมมารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามวันและเวลาที่กำหนดถือวาสละสิทธิ์ 

ประกาศ   ณ  วันที่ 

 (ผูชวยศาสตราจารยทศพร  พิชัยยา) 
   รองอธิการบดี 

 ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๕



ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เรื่อง   การรับสมัครคดัเลือกเพื่อเขาศกึษาระดับปริญญาตรี  

โครงการรับนักเรียนดวยแฟมสะสมผลงาน ปการศึกษา  2566 
-------------------------------------------------- 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  กำหนดเปดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาระดับปริญญาตรี 
ในสาขาการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ รูปแบบของหลักสูตรปกติ โครงการนักเรียนดวยแฟมสะสมผลงาน 
ปการศึกษา 2566  รหัส 00411571107010  TCAS รอบท่ี 1  แฟมสะสมผลงาน Portfolio (การรับ
นักเรียนท่ีดำเนินการโดยคณะ) โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ  ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผูสมัคร
1.1 ผูสมัครตองเปนผู ท่ีกำลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ สำเร็จการศึกษาเทียบเทา 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไมเกิน 1 ป นับถึงวันท่ีสมัคร หรือกำลังศึกษาในชั้นปสุดทายของการศึกษาท่ี
เทียบเทาชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 และ 1.2  มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (อายุไมเกิน 2 ป ณ วันสมัคร) อยาง
ใดอยางหนึ่ง ตอไปนี้ 

1.2.1  TOEFL คะแนนไมนอยกวา 500 PBT หรอื 173 CBT หรือ 60 IBT หรือ  
1.2.2  IELTS คะแนนไมนอยกวา 5.5 หรือ 
1.2.3  CMU-eTegs คะแนนไมนอยกวา 65 หรือ TU-GET คะแนนไมนอยกวา 500 PBT 

หรือ 70 CBT หรือ CU-TEP คะแนนไมนอยกวา 70 
 และ  1.3  มีคะแนนสอบ TGAT (T-SCORE ไมนอยกวา 50) หรือ SAT หรือ GSAT คะแนนไมนอยกวา 

 1000 (กรณไีมมีผลสอบ SAT หรอื GSAT คณะกรรมการจะนำคะแนน T-SCORE ของการสอบ 
TGAT มารวมกับคะแนนแฟมสะสมผลงานตามคาน้ำหนักที่คณะบริหารธุรกิจกำหนด)  

2. จำนวนรับ   30  คน (แบบ 1.1 จำนวน 15 คน แบบ 1.2 จำนวน 15 คน)

3. กำหนดการรับสมัคร
ผูที่ ประสงคจะสมัครสอบคัด เลือก จะตองกรอกรายละเอียดขอมูลการสมัครสอบระหวาง 

วันอังคารท่ี 1 – วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ทาง Internet ที่ http://www.cmubs.cmu.ac.th 
และชำระเงินคาสมัครสอบคัดเลือก พรอมจัดสงเอกสารการชำระเงินและเอกสารหลักฐานตามรายละเอียด ขอ 5 
ผานระบบการรับสมัครแบบออนไลนของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ท้ังนี้ใหผูสมัครดำเนินการลงทะเบียนใชงานในระบบ TCAS ของ ทปอ. เพ่ือยืนยันตัวตนทางเว็บไซต 
https://student.mytcas.com พรอมดำเนินการลงทะเบียนใชงานในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
โดยการสรางบัญชีผูใชงาน ทางเว็บไซต https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply กอนการสมัครคณะ/

สาขาวิชา ที่ดำเนินการโดยคณะ 

สําเนา
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4. การชำระเงินคาสมัคร
อัตราคาธรรมเนียมการสมัคร 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) ชำระผานธนาคารโดยการโอนเงินเขา

บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม ชื่อบัญชี “หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ)” เลขที่บัญชี  667-301353-5

อนึ่ง ผูสมัครที่ครอบครัวมีรายไดต่ำกวาเดือนละ 5,000 บาท สามารถขอยกเวนคาธรรมเนียมการสมัคร
ได โดยตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ครอบครัวมีรายไดตอครัวเรือนต่ำกวาเดือนละ 5,000 บาท
2. ตองมีเจาหนาที่ของรัฐรับรองรายไดของครอบครัว

(โปรดตรวจสอบผูที่สามารถรับรองไดในแบบฟอรมหนังสือรับรองรายไดของครอบครวั)
ในการยกเวนคาธรรมเนียมการสมัคร ผูสมัครจะตองอัปโหลดไฟลหนังสือรับรองรายไดของครอบครัวลง

ในระบบรับสมัครเพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณา/ตรวจสอบขอมูลกอนการไดรับการยกเวน ทั้งนี้ ผูสมัครตอง 
ติดตามผลการพิจารณาและชำระเงินคาธรรมเนียมการสมัครในกรณีที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด อนึ่ง หากพบวาผูสมัครมีการใหขอมูลอันเปนเท็จ มหาวิทยาลัยเชียงใหมจะตัดสิทธ์ิในการ
สมคัรและเขาศึกษาทันทีโดยไมตองแจงใหทราบ 

หมายเหตุ : สำหรับผูที่ไดรับอนุมัติใหยกเวนคาธรรมเนียมการสมัครแลว ใหดำเนินการบันทึกภาพหนาจอ/
ถายภาพผลการพิจารณาที่ปรากฏบนระบบรับสมัครของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหมไวเพ่ือใช
สำหรับอัปโหลดผลการพิจารณาในข้ันตอนการนำสงเอกสารการสมัครตอไป 

5. หลักฐานประกอบการสมัคร (จัดสงออนไลนผานระบบการรับสมัคร)
 5.1 ใบสมัครที่ระบบใสรูปถายดิจิทัลที่ถายปจจุบันของผูสมัครพรอมลงลายมือชื่อผูสมัคร (ใหอัปโหลด  
รูปถายลงในระบบรับสมัครกอนการดาวนโหลด/พิมพใบสมัคร) 
5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนดานหนาทีม่ีรูปของผูสมัคร และสำเนาทะเบียนบานพรอมลงลายมือ 
ชื่อ-ชื่อสกุลรบัรองสำเนาถูกตอง 
5.3  สำเนาหลักฐานการศึกษา ไดแก สำเนาใบ ปพ.1 หรือ รบ.1 หรือ รย.2  ระดับมัธยมศึกษาตอน 
ปลาย (ม.4 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1) ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม พรอมรับรองสำเนาถูกตอง หรือ กรณีเปน
นักเรียนที่ศึกษาจากตางประเทศหรือหลักสูตรนานาชาติ ใหใชเอกสารแสดงหลักฐานการศึกษาที่
เทียบเทาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม (กรณีมีหลายหนาใหสแกนครบถวนทุกหนา
ท้ังดานหนาและดานหลังรวมเปนไฟลเดียว) 
5.4 เอกสารหรือหนังสือรบัรองตามคุณสมบัติขอ 1.2 และ ขอ 1.3  
5.5 สำเนาใบโอนเงนิคาสมัครสอบ หรือภาพหนาจอ/ภาพผลการพิจารณาอนุมัติใหยกเวนคาธรรมเนียม 
การสมัคร   
5.6 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ซึ่งเปนผลงานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมเกิน 10 หนา A4    

(ไมรวมปก) 

6. การสอบสัมภาษณ
6.1  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565  ที่เว็บไซต       
คณะบริหารธุรกิจ  http://www.cmubs.cmu.ac.th 
6.2  ใหผูมีรายชื่อเขาสอบสัมภาษณเขาสอบสัมภาษณออนไลน ในวันเสารที่  26 พฤศจิกายน 2565 
ตามเวลาที่คณะบริหารธุรกิจกำหนด (สิ่งที่ตองนำมาแสดงในวันสัมภาษณ คือ บัตรประจำตัวประชาชน) 
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7. วิธีการคัดเลือก
 พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ  แฟมสะสมผลงาน เอกสารประกอบการสมัคร  
(กรณีไมมีผลสอบ SAT หรือ GSAT คณะกรรมการจะนำคะแนน T-SCORE ของการสอบ TGAT มารวม
กับคะแนนแฟมสะสมผลงานตามคาน้ำหนักที่คณะบริหารธุรกิจกำหนด)  

**ผลการพจิารณาและการตัดสินของคณะกรรมการทุกข้ันตอน ถือเปนที่ส้ินสุด** 

8. การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก และการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบรับสมัครของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จะประกาศรายชื่อผูผานการคดัเลือกทุกประเภทโครงการเปนรายบุคคลในระบบ
รับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ทางเว็บไซต https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply อนึ่ง ใหผูมี

รายชื่อผานการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธ์ิในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหมตามวัน-เวลาที่กำหนด 
หากไมดำเนินการใด ๆ จะถือวาสละสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยเชียงใหมจะตัด
สิทธ์ิการเขาศึกษาโดยไมตองแจงใหทราบ 

การ
ประกาศ 

ครั้งที่ ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก 
ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบรับสมัครของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
แบบ 1.1 1 วันพฤหัสบดีท่ี 8 ธันวาคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 8 - วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 
แบบ 1.2 2 วันจันทรที่ 16 มกราคม 2566 วันจันทรที่ 16 - วันศกุรท่ี 20 มกราคม 2566 
แบบ 1.2 3 วันศกุรท่ี 27 มกราคม 2566 อัตโนมัติ (ไมตองยืนยันสิทธิ์) 

หมายเหตุ : ผูที่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดแลว จะตองดำเนินการบริหารจัดการ
สิทธ์ิในระบบของ ทปอ. ตามกำหนดที่ ทปอ. กำหนดอีกครั้ง (โปรดดำเนนิการตอในขอ 9) 

9. การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบ TCAS ของ ทปอ.
ผูที่ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งท่ี 1 และ 2 และผูผานการคัด 

เลือกครั้งท่ี 3 แลวนั้น ใหตรวจสอบประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกรอบที่ 1 แฟมสะสมผลงาน Portfolio 
ร ะดั บ ป ริญ ญ าต รี  ป ก า รศึ กษ า  2 5 6 6  ใน วั น อั งค า รที่  7  กุ ม ภ าพั น ธ  2 5 6 6  ท าง เว็ บ ไซ ต  
https://student.mytcas.com ของ ทปอ. และใหดำเนินการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหมใน
ระบ บ  TCAS ขอ ง ท ป อ . ต้ั งแต วั น อั งค ารที่  7  - วั น พุ ธที่  8  กุ ม ภ า พั น ธ  2 5 6 6  ท าง เว็ บ ไซ ต  
https://student.mytcas.com ของ ทปอ. 

10. การประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จะประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาเปนรายบุคคลในระบบรับสมัครของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทางเว็บไซต https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply ในวันเสารที่ 11 กุมภาพันธ 

2566 
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11. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ผูที่มีรายชื่อตามประกาศผลในขอ 10 เขากรอกประวัติ ตั้งแตวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม – วันศุกรที่ 2 

มิถุนายน 2566 และพิมพเอกสาร มชท01 ใหผูปกครองลงนาม ตั้งแตวันจันทรที่ 5 - วันศุกรที่ 9 มิถุนายน 
2566 และรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาตามขั้นตอนท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ตั้งแตวันอังคารท่ี 6 - วัน
ศุกรที ่9 มิถุนายน 2566 ทางเว็บไซต https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate 

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่ไมรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่กำหนดให
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาวันสุดทาย จะถือวาสละสิทธิ์การเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ท้ังนี้  สามารถติดตามประกาศเกี่ยวกับการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ทางเว็บไซต  
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply ชวงเดือน พฤษภาคม 2566 

หมายเหตุ  ผูไมมารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามวันและเวลาที่กำหนดถือวาสละสิทธิ์ 

ประกาศ   ณ  วันที่ 

 (ผูชวยศาสตราจารยทศพร  พิชัยยา) 
   รองอธิการบดี 

 ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๕


