ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
(รอบที่ 2 การรับแบบโควตา)
--------------------------------ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ จะด าเนิ น การรั บ สมั ค รบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 การรับ
แบบโควตา เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลตามความในมาตรา 7
และมาตรา 8 และมาตรา 31 (1) (8) และ (9) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
รวมถึ ง ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง นโยบายระบบการคั ด เลื อ กกลางบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษา
ใน สถาบั น อุ ด มศึ ก ษ า (Thai University Central Admission System : TCAS) มห าวิ ท ยาลั ย
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ดังมีรายละเอียด ดังนี้
1. กาหนดการ
รายการ
รับสมัครนักศึกษาทางออนไลน์

วัน/เดือน/ปี
สถานที่
6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563 ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
ชาระเงินค่าสมัครสอบ
6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563 ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด
มหาชน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
1 เมษายน 2563
ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
สอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะสาขาวิชา
8 เมษายน 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่มีการสอบภาคปฏิบัติ)
ศูนย์เวียงบัว
สอบภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
8 เมษายน 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(สาหรับผู้สมัครหลักสูตรนานาชาติ)
ศูนย์เวียงบัว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
22 เมษายน 2563
ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์
22 - 23 เมษายน 2563
ทางเว็บไซต์
https://mytcas.com/
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รายการ
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่
ผู้มีสิทธิ์บันทึกข้อมูลรายงานตัว
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ผู้มีสิทธิ์ชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารรายงานตัวเป็น
นักศึกษา

วัน/เดือน/ปี
27 เมษายน 2563
28 เมษายน - 15 พฤษภาคม
2563
28 เมษายน - 15 พฤษภาคม
2563
28 - 29 พฤษภาคม 2563

สถานที่
ทางเว็บไซต์
www.tcas.cmru.ac.th
ทางเว็บไซต์
reg.cmru.ac.th
ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด
มหาชน หรือ ธนาคารกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พื้นที่เวียงบัว

2. คุณสมบัตแิ ละพื้นความรู้ของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
2.1.1 คุณสมบัติด้านความรู้
(1) ผู้สมัครเข้าศึกษา ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ก่อนวันรายงานตัว วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563
(2) ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.70 ขึ้นไป
(ยกเว้น สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป)
2.1.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะความเป็นครู
(1) ไม่เป็นภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา
(2) ร่ า งกายแข็ ง แรง ไม่ เป็ น โรคต่ อ ไปนี้ คื อ โรคเรื้ อ น วั ณ โรคระยะอั น ตราย
โรคเท้ าช้างในระยะปรากฏอาการเป็ นที่ รังเกี ยจแก่สั งคม ติดยาเสพติด ให้ โทษ
อย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
(3) ความประพฤติเรียบร้อย และมีคุณสมบัติดังนี้
ก. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
ข. เป็ น ผู้ เลื่ อ มใสในศาสนา และสนั บ สนุ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ค. ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติความประพฤติ
เสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
(4) คุณลักษณะทางด้านจิตใจ มีคุณสมบัติดังนี้
ก. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
ข. มีจิตใจมุ่งพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
ค. ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาทขั้นรุนแรง
ง. ไม่ เคยมี ป ระวั ติ เป็ น ผู้ มี บุ ค ลิ ก ภาพผิ ด ปกติ ซึ่ งจะเป็ น อุ ป สรรคและก่ อ ให้ เกิ ด
ความเสียหายในการประกอบอาชีพครู
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2.2 คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอื่น นอกเหนือจาก ข้อ 2.1
2.2.1 คุณสมบัติด้านความรู้
(1) ผู้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี 4 ปี ต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 6 หรือเทีย บเท่า ก่ อนวัน รายงานตัว วันที่ 28-29 พฤษภาคม
2563
(2) ผู้ส มัครเข้าศึกษาระดับปริญ ญาตรี 4 ปี (เทียบโอนรายวิช าจากอนุ ปริญ ญาหรือ
เที ย บเท่ า) ต้ องเป็ น ผู้ ส าเร็ จการศึ กษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อเที ยบเท่ า ก่ อ นวั น
รายงานตัว วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563
2.2.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะทั่วไป
(1) ไม่เป็นภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา
(2) มี ร่ า งกายแข็ ง แรง ไม่ เป็ น โรคต่ อ ไปนี้ คื อ โรคเรื้ อ น วั ณ โรคระยะอั น ตราย
โรคเท้าช้าง ในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สั งคม ติดยาเสพติดให้ โทษ
อย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
(3) ต้องไม่โรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
อนึ่ง กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ไม่ตรงกับพื้นความรู้เฉพาะสาขาวิชาที่กาหนด
จะไม่ มี สิ ท ธิ ส อบ และรายงานตั ว เข้ า ศึ ก ษาในสาขาวิ ช านั้ น และกรณี ผู้ ส มั ค รเป็ น ข้ า ราชการ
หรื อ พนั ก งานองค์ ก ารของรั ฐ หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ เป็ น ครู / อาจารย์ ข องสถานศึ ก ษาเอกชน
ที่ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกในทุกหลักสูตร ทุกระดับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะต้องมี
หนังสือยินยอมให้สมัครสอบคัดเลือกจากต้นสังกัด
3. หลักสูตรที่เปิดรับสมัครเข้าศึกษา
3.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
3.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
3.3 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
3.4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
3.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา
จากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)

วุฒิที่ได้รับ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วุฒิที่ได้รับ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
วุฒิที่ได้รับ นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
วุฒิที่ได้รับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
วุฒิที่ได้รับ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
วุฒิที่ได้รับ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
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3.6 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา
จากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
3.7 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
3.8 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
3.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา
จากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
3.10 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี

วุฒิที่ได้รับ บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
วุฒิที่ได้รับ บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
วุฒิที่ได้รับ นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
วุฒิที่ได้รับ เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
วุฒิที่ได้รับ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วุฒิที่ได้รับ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วุฒิที่ได้รับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

4. สาขาวิชาที่เปิดรับ จานวนที่เปิดรับ คุณสมบัติการรับสมัคร และคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสาขาวิชาที่เปิดรับ จานวนที่เปิดรับ คุณ สมบัติเฉพาะสาขาวิชา และ
คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกจากตารางแนบท้ายประกาศ
5. การรับสมัครเข้าศึกษา
5.1 การสมัครทางอินเทอร์เน็ต ผู้สมัครให้สมัครเข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ต โดยมีขั้นตอนดังนี้
5.1.1 ให้ ผู้สมัครดาเนิ นการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนในเว็บไซต์ ของที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) https://mytcas.com/ ก่อนที่จะสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ สาหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนยืนยันตัวตนใน TCAS รอบที่ 1 แล้วไม่ต้อง
ยืนยันตัวตนในขั้นตอนนี้อีก
5.1.2 ผู้ ส มั ค รบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การสมั ค รทางอิ น เทอร์ เน็ ต ระหว่ า งวั น ที่ 6 กุ ม ภาพั น ธ์ –
23 มีนาคม 2563
5.1.3 เข้าสู่ระบบการสมัครที่ http://www.tcas.cmru.ac.th/ โดยศึกษารายละเอียดได้
จากคู่มือการใช้งานบนเว็บไซต์
5.1.4 ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้ไม่เกิน 3 ลาดับ โดยผู้สมัครจะต้องชาระค่าสมัคร 400 บาท
พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท
5.1.5 ผู้สมัครต้องเลือกสมัครสาขาวิชาที่มีการสอบไม่ตรงกัน หากเลือกสาขาวิชาที่มีการสอบ
ตรงกันต้องเลือกสอบเพียง 1 สาขาวิชา
5.1.6 กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ไม่ตรงกับพื้นความรู้เฉพาะสาขาวิชาที่กาหนด
ในข้อ 4 จะไม่มีสิทธิ์สอบ และรายงานตัวเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้น
5.1.7 ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินค่าสมัครสอบนาใบแจ้งการชาระเงินไปชาระเงินที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
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6. กาหนดการสอบ
6.1 การสอบภาคปฏิบัติสาหรับสาขาวิชาที่มีการสอบปฏิบัติ สอบวันที่ 8 เมษายน 2563
เวลา 08.00 – 12.00 น.
ที่
วิชาที่สอบ
สาหรับผู้สมัครสาขาวิชา
สถานที่สอบ
1. ปฏิบัติพื้นฐานดนตรี
ดนตรีศึกษา / ดนตรีสากล
อาคาร 10
2. ปฏิบัติพื้นฐานนาฏศิลป์/
นาฏศิลป์ / ศิลปะการแสดง
อาคาร 11
การแสดง
3. ปฏิบัติพื้นฐานศิลปกรรม
ศิลปศึกษา / ศิลปะและการออกแบบ
ศาลาร่มโพธิ์
4. ปฏิบัติพื้นฐานพลศึกษา
พลศึกษา
โรงยิมเนเซียม
6.2 การสอบภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนสาหรับผู้สมัครหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ที่
วิชาที่สอบ
สาหรับผู้สมัครสาขาวิชา
สถานที่สอบ
วัน-เวลาสอบ
1. ทดสอบภาษาอังกฤษ การจั ดการธุรกิ จการบิ น (หลั กสู ตร อาคาร 29 ชั้น 6 8 เมษายน 2563
นานาชาติ ) / การจั ดการธุ ร กิ จ
08.00-10.00 น.
นานาชาติ (หลั กสู ตรนานาชาติ ) /
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่าง
ประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
2. ทดสอบภาษาจีน
ภาษาจีนธุรกิจ
อาคาร 29 ชั้น 6 8 เมษายน 2563
10.10-12.10 น.
7. ขอบข่ายเนื้อหาวิชาที่สอบและอุปกรณ์ที่ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมไปในวันสอบภาคปฏิบัติ
7.1 วิชาปฏิบัติพื้นฐานดนตรี
- บรรเลงเครื่ อ งดนตรี ส ากล หรื อ ไทย หรื อ พื้ น เมื อ งอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ งตามความถนั ด
อย่างน้อย 1 ชนิด (ถ้าสามารถบรรเลงได้หลายชนิดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- การขับร้องตรงตามระดับเสียงดนตรี และขับร้องเพลงที่ถนัดเป็นพิเศษ 1 เพลง
- การไล่บันไดเสียงง่าย ๆ เช่น C major F major G major
- การทดสอบโสตประสาท เพื่ อ พิ จ ารณาว่ า มี ค วามเพี้ ย นของเสี ย งหรื อ ไม่ เพี ย งใด
อุปกรณ์ที่ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมไปในวันสอบภาคปฏิบัติ
- เครื่ อ งดนตรี ที่ ถนั ด ที่ สุ ด หรื อ เครื่ องดนตรี ที่ ม หาวิท ยาลั ย จัด เตรีย มไว้ให้ ในกรณี ที่ เป็ น
เครื่องดนตรีที่นามาไม่สะดวก เช่น เปียโน ระนาด ฆ้องวง เป็นต้น
7.2 วิชาปฏิบัติพื้นฐานนาฏศิลป์/การแสดง
สาขาวิชานาฏศิลป์
เลือกสอบ 1 ชุด
- การแสดงพื้นเมืองแต่ละภาค
- ระบามาตรฐาน
- ระบาโบราณคดี
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-

การแสดงสมัยใหม่ (Contemporary Dance หรือ Modern Dance
การเต้นประกอบเพลง
การแสดงบทบาทสมมติ
ละครใบ้/ละครสร้างสรรค์
บัลเล่ต์
(ไม่หมายรวมถึงราวงมาตรฐาน การเต้นลีลาศ และการเต้นเชียร์ลีดเดอร์)
อุปกรณ์ที่ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมไปในวันสอบภาคปฏิบัติ
- ผ้าที่ใช้นุ่งโจงกระเบนสาหรับสอบปฏิบัติ
- ให้แต่งกายที่เหมาะสมกับการแสดง
- CD เพลง
- การแสดงควรมีความยาวไม่ต่ากว่า 3 นาที
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
- เตรียมการแสดง 1 ชุดตามความถนัดของตนเอง
อุปกรณ์ที่ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมไปในวันสอบภาคปฏิบัติ
- ให้แต่งกายที่เหมาะสมกับการแสดง
- CD เพลง
- การแสดงควรมีความยาวไม่เกิน 5 นาที
7.3 วิชาปฏิบัติพื้นฐานศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปศึกษา
ทดสอบพื้นฐาน Drawing สอบเวลา 09.00 – 10.30 น.
- เขีย นหุ่ น นิ่ง (Still-life) เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที วัดความสามารถในการใช้เส้น รูปทรง
สัดส่วน ปริมาตร แสง เงา อย่างมีเอกภาพ
ทดสอบพื้นฐาน องค์ประกอบศิลป์ สอบเวลา 10.30 – 12.00 น.
- สร้ างสรรค์ ผ ลงานทั ศ นศิ ล ป์ 2 มิ ติ วั ด ความสามารถการใช้ ค วามรู้ เรื่ อ งทั ศ นธาตุ แ ละ
องค์ประกอบศิลป์ นามาสร้างสรรค์ได้อย่างมีเอกภาพ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
อุปกรณ์ที่ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมไปในวันสอบภาคปฏิบัติ
- ดินสอดา EE หรือ 6B
- ดินสอ 2B และดินสอธรรมดา
- ยางลบ
- กระดานรองเขียนขนาดไม่ต่ากว่า 40 x 60 ซม.
- สีน้า / สีอะครีลิค / สีโปสเตอร์
- ภาชนะใส่น้า และผสมสี
- นิตโต้เทปติดกระดาษ
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ทดสอบพื้นฐาน Drawing สอบเวลา 09.00 – 10.30 น.
- เขีย นหุ่ น นิ่ง (Still-life) เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที วัดความสามารถในการใช้เส้น รูปทรง
สัดส่วน ปริมาตร แสง เงา อย่างมีเอกภาพ
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ทดสอบพื้นฐานออกแบบ สอบเวลา 10.30 – 12.00 น.
- ออกแบบโปสเตอร์ (Poster Design) วั ด ความสามารถการใช้ ธ าตุ ท างทั ศ นธาตุ แ ละ
องค์ประกอบศิลป์ สร้างสรรค์ได้อย่างมีเอกภาพ
อุปกรณ์ที่ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมไปในวันสอบภาคปฏิบัติ
- ดินสอดา EE หรือ 6B
- ดินสอ 2B และดินสอธรรมดา
- ยางลบ
- กระดานรองเขียนขนาดไม่ต่ากว่า 40 x 60 ซม.
- สีน้า / สีอะครีลิค / สีโปสเตอร์
- ภาชนะใส่น้า และผสมสี
- นิตโต้เทปติดกระดาษ
7.4 ทดสอบภาษาอังกฤษ (ผู้สมัครวิทยาลัยนานาชาติ)
สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ การบิ น (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ
นานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ ) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ)
- ความรู้ ด้ า นไวยากรณ์ การอ่ านภาษาอั งกฤษเพื่ อความเข้ าใจ การเขี ย นภาษาอั ง กฤษ
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
7.5 ทดสอบภาษาจีน (ผู้สมัครวิทยาลัยนานาชาติ)
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
- ความรู้ด้านไวยากรณ์ การอ่านจีนเพื่อความเข้าใจ การเขียนภาษาจีน การฟัง-พูดภาษาจีน
เพื่อความเข้าใจ
8. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
- ทปอ. ประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก ในวั น ที่ 22 เมษายน 2563 ทางเว็ บ ไซต์
https://mytcas.com/
- มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการคัดเลื อก ในวันที่ 22 เมษายน 2563 ทางเว็บไซต์
https://www.tcas.cmru.ac.th/
9. การยืนยันสิทธิ์
9.1 ยืน ยัน สิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน
2563 ทางเว็บไซต์ https://mytcas.com/ หากไม่ดาเนินการภายในเวลาที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
ในการเข้าศึกษาต่อ
9.2 เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกในหลักสูตรเทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์
ในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงใหม่ ให้ ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ทาง
เว็บไซต์ https://www.tcas.cmru.ac.th/ ในวันที่ 28 เมษายน 2563
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10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
- ทปอ. ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในวั น ที่ 28 เมษายน 2563 ทางเว็ บ ไซต์
https://mytcas.com/
- มหาวิ ท ยาลั ย ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เป็ น นั ก ศึ ก ษาและออกรหั ส นั ก ศึ ก ษาใหม่ ในวั น ที่
28 เมษายน 2563 ทางเว็บไซต์ http://www.tcas.cmru.ac.th/
11. รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
11.1 ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ า ศึ ก ษาบั น ทึ ก ประวั ติ เข้ าศึ ก ษาทางอิ น เทอร์ เน็ ต http://reg.cmru.ac.th/
ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2563 พร้อมชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าประกัน
ทรัพย์สินเสียหาย ค่าอุปกรณ์การเรียน กิจกรรม และบริการสุขภาพ และค่าอบรมภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษาใหม่ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน –
15 พฤษภาคม 2563
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรภาษาไทย ประมาณ 7,000-8,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ประมาณ 20,000-30,000 บาท
- ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 1,000 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน กิจกรรม และบริการสุขภาพ ประมาณ 3,000 บาท
11.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษานาหลักฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนดมาแสดงในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตำรำงแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่องกำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษต่อในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ปีกำรศึกษำ 2563 (รูปแบบที่ 2 กำรรับแบบโควตำ)
ลงวันที่ 30 มกรำคม 2563
ลำดับ

สำขำวิชำ/หลักสูตร

หลักสูตร

คณะ

เกณฑ์ที่ใช้ในกำรคัดเลือกนักศึกษำ

จำนวนที่
ต้องกำรรับ

คุณสมบัติของกำรรับสมัคร

เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1 การประถมศึกษา
2 การศึกษาปฐมวัย

ค.บ. ครุศาสตร์
ค.บ. ครุศาสตร์

6
6

รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน

3 การศึกษาพิเศษ
4 เกษตรศาสตร์
5 คณิตศาสตร์

ค.บ. ครุศาสตร์
ค.บ. ครุศาสตร์
ค.บ. ครุศาสตร์

51
40
6

รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
มีจานวนหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

6 คอมพิวเตอร์ศึกษา
7 เคมี

ค.บ. ครุศาสตร์
ค.บ. ครุศาสตร์

38
46

รับทุกแผนการเรียน
มีจานวนหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

8
9
10
11
12

ศศ.บ.
ศศ.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.

ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์
ครุศาสตร์

25
38
30
6
6

รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน

13 พลศึกษา
14 ฟิสิกส์

ค.บ. ครุศาสตร์
ค.บ. ครุศาสตร์

6
42

15 ภาษาจีน
16 ภาษาไทย
17 ภาษาอังกฤษ

ค.บ. ครุศาสตร์
ค.บ. ครุศาสตร์
ค.บ. ครุศาสตร์

6
6
6

18 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ค.บ. ครุศาสตร์

20

19 ศิลปศึกษา
20 สังคมศึกษา
21 อุตสาหกรรมศิลป์

ค.บ. ครุศาสตร์
ค.บ. ครุศาสตร์
ค.บ. ครุศาสตร์

8
6
43
441
34

จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว)
จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ)
ชีววิทยา
ดนตรีศึกษา
นาฏศิลป์

รวม
22 เกษตรศาสตร์

วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร

ม.6

ปวช./ปวส.

อื่นๆ

GAT PAT5
GAT PAT5

 V-NET  GPAX 2.70 ขึ้นไป
 V-NET  GPAX 2.70 ขึ้นไป

GAT PAT5
GAT PAT5
GAT PAT1,5
GAT PAT ระบุ.........

 V-NET  GPAX 2.50 ขึ้นไป
 V-NET  GPAX 2.50 ขึ้นไป
 V-NET  GPAX 2.70 ขึ้นไป

 GAT
GAT PAT5
GAT PAT5

V-NET  GPAX 2.70 ขึ้นไป
V-NET  GPAX 2.70 ขึ้นไป
V-NET  GPAX 2.70 ขึ้นไป

รับทุกแผนการเรียน
1. มีจานวนหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2. มีจานวนหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

GAT PAT5
GAT PAT5

V-NET  GPAX 2.70 ขึ้นไป
V-NET  GPAX 2.70 ขึ้นไป

รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
มีจานวนหน่วยกิตภาษาอังกฤษ 10 หน่วยกิต
1. มีจานวนหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2. มีจานวนหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

GAT PAT5
GAT PAT5
GAT PAT5

V-NET  GPAX 2.70 ขึ้นไป
V-NET  GPAX 2.70 ขึ้นไป
V-NET  GPAX 2.70 ขึ้นไป

GAT PAT5

V-NET  GPAX 2.70 ขึ้นไป

GAT PAT5
GAT PAT5
GAT PAT5

 V-NET  GPAX 2.70 ขึ้นไป
V-NET  GPAX 2.70 ขึ้นไป
V-NET  GPAX 2.50 ขึ้นไป

 GAT

 V-NET  GPAX

รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
1. มีจานวนหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
2. มีจานวนหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

V-NET  GPAX 2.70 ขึ้นไป
GAT PAT ระบุ......... V-NET  GPAX 2.70 ขึ้นไป
GAT PAT ระบุ......... V-NET  GPAX
GAT PAT ระบุ......... V-NET  GPAX

หน้าที่ 1 จาก 4

ตำรำงแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่องกำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษต่อในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ปีกำรศึกษำ 2563 (รูปแบบที่ 2 กำรรับแบบโควตำ)
ลงวันที่ 30 มกรำคม 2563
ลำดับ

สำขำวิชำ/หลักสูตร

หลักสูตร

จำนวนที่
ต้องกำรรับ

คณะ

เกณฑ์ที่ใช้ในกำรคัดเลือกนักศึกษำ
คุณสมบัติของกำรรับสมัคร

ม.6

ปวช./ปวส.

อื่นๆ

23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร

33

1. มีจานวนหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
2. มีจานวนหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

GAT PAT1,2

V-NET  GPAX

24 สัตวศาสตร์

วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร

35

1. มีจานวนหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
2. มีจานวนหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

GAT PAT1,2

V-NET  GPAX

รวม

102

25 การท่องเที่ยว

ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

53

รับทุกแผนการเรียน

 GAT

 V-NET  GPAX

26 การพัฒนาชุมชน
27 ดนตรีสากล
28 นิติศาสตร์

ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

67
68
44

รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน

 GAT

 V-NET  GPAX
 V-NET  GPAX
 V-NET  GPAX

29 ภาษาเกาหลี
30 ภาษาจีน

ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

54
12

 GAT

31 ภาษาญี่ปุ่น

ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

75

รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
มีจานวนหน่วยกิตภาษาญี่ปุ่น 10 หน่วยกิตขึ้นไป หรือ
ผ่านการสอบวัดระดับไม่ต่ากว่า N5

32 ภาษาไทย
33 ภาษาฝรัง่ เศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ

ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39
35

34 ภาษาอังกฤษ
35 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
36 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศศ.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วท.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 รัฐประศาสนศาสตร์
38
39
40
41

เปิดสอน ณ ศูนย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 GAT
 GAT
 GAT

 V-NET  GPAX
 V-NET  GPAX

 GAT

 V-NET  GPAX

รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน

 GAT

 V-NET  GPAX
 V-NET  GPAX

8
48
33

มีจานวนหน่วยกิตภาษาอังกฤษ 10 หน่วยกิตขึ้นไป
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน

 GAT
 GAT

 V-NET  GPAX
 V-NET  GPAX
 V-NET  GPAX

รป.บ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10

รับทุกแผนการเรียน

 GAT

 V-NET  GPAX

ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.

41
30
34
45
696
50

รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน

 GAT

 GAT

 V-NET  GPAX
 V-NET  GPAX
 V-NET  GPAX
 GAT  GPAX

42 การจัดการ (4 ปี)

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รวม
บธ.บ. วิทยาการจัดการ

รับทุกแผนการเรียน

 GAT

 V-NET  GPAX

43 การจัดการ (เทียบโอนฯ)

บธ.บ. วิทยาการจัดการ

42

รับทุกแผนการเรียน

 GAT

 V-NET  GPAX

วัฒนธรรมศึกษา
ศิลปะการแสดง
ศิลปะและการออกแบบ
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

 GAT
 GAT

 GAT
 GAT

หน้าที่ 2 จาก 4

ตำรำงแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่องกำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษต่อในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ปีกำรศึกษำ 2563 (รูปแบบที่ 2 กำรรับแบบโควตำ)
ลงวันที่ 30 มกรำคม 2563
ลำดับ

สำขำวิชำ/หลักสูตร

หลักสูตร

คณะ

เกณฑ์ที่ใช้ในกำรคัดเลือกนักศึกษำ

จำนวนที่
ต้องกำรรับ

คุณสมบัติของกำรรับสมัคร

ม.6

ปวช./ปวส.

อื่นๆ

44 การตลาด (4 ปี)
45 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี)

บธ.บ. วิทยาการจัดการ
บธ.บ. วิทยาการจัดการ

118
82

รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน

 GAT
 GAT

 V-NET  GPAX
 V-NET  GPAX

46 การบัญชี (4 ปี)

บช.บ. วิทยาการจัดการ

46

รับทุกแผนการเรียน

 GAT

 V-NET  GPAX

47 การบัญชี (เทียบโอนฯ)

บช.บ. วิทยาการจัดการ

55

ปวส.การบัญชี

 V-NET  GPAX

48 การเป็นผู้ประกอบการ
49 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิช์ดิจิทัล (4 ปี)

บธ.บ. วิทยาการจัดการ
บธ.บ. วิทยาการจัดการ

41
31

รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน

GAT
 GAT

50 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิช์ดิจิทัล (เทียบโอนฯ)
51 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (4 ปี)

บธ.บ. วิทยาการจัดการ
บธ.บ. วิทยาการจัดการ

32
31

รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน

GAT
 GAT

 V-NET  GPAX
 V-NET  GPAX

52 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (เทียบโอนฯ) บธ.บ. วิทยาการจัดการ
53 ธุรกิจระหว่างประเทศ
บธ.บ. วิทยาการจัดการ
54 ธุรกิจระหว่างประเทศ (โครงการ 3+1)
บธ.บ. วิทยาการจัดการ

36
30
45

GAT
 GAT
 GAT

 V-NET  GPAX
 V-NET  GPAX
 V-NET  GPAX

55 นิเทศศาสตร์

นศ.บ. วิทยาการจัดการ

137

รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน และมีคะแนนสอบวัดระดับความรู้
ภาษาจีน (HSK) ระดับ 3
รับทุกแผนการเรียน

 GAT

 V-NET  GPAX

56 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล

ศ.บ. วิทยาการจัดการ

44
820

รับทุกแผนการเรียน

 GAT

 V-NET  GPAX

รวม

รับทุกแผนการเรียน เพศหญิง ควรมีส่วนสูง 160 cm. ขึ้นไป GAT PAT ระบุ......... V-NET GPAX
เพศชาย ควรมีส่วนสูง 165 cm. ขึ้นไป

57 การจัดการธุรกิจการบิน

บธ.บ. วิทยาลัยนานาชาติ

33

58 การจัดการธุรกิจนานาชาติ
59 ภาษาจีนธุรกิจ

บธ.บ. วิทยาลัยนานาชาติ
ศศ.บ. วิทยาลัยนานาชาติ

21
20

รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน

60 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ

ศศ.บ. วิทยาลัยนานาชาติ

63

รับทุกแผนการเรียน

61 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

ศศ.บ. วิทยาลัยนานาชาติ
รวม

เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
62 การออกแบบผลิตภัณฑ์
63 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

 GAT

 V-NET  GPAX
 V-NET  GPAX

รับทุกแผนการเรียน (เฉพาะชาวต่างชาติ )

GAT PAT ระบุ......... V-NET GPAX
GAT PAT ระบุ......... V-NET GPAX
GAT PAT ระบุ......... V-NET GPAX
GAT PAT ระบุ......... V-NET GPAX

GAT PAT ระบุ......... V-NET  GPAX
GAT PAT ระบุ......... V-NET  GPAX

137

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35
34

รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน

64 คณิตศาสตร์

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35

มีจานวนหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

65 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35

รับทุกแผนการเรียน

เปิดสอน ณ ศูนย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
GAT PAT1,2
 GAT

V-NET  GPAX
 V-NET  GPAX

หน้าที่ 3 จาก 4

ตำรำงแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เรื่องกำรรับสมัครบุคคลเข้ำศึกษต่อในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ปีกำรศึกษำ 2563 (รูปแบบที่ 2 กำรรับแบบโควตำ)
ลงวันที่ 30 มกรำคม 2563
ลำดับ

สำขำวิชำ/หลักสูตร

หลักสูตร

คณะ

เกณฑ์ที่ใช้ในกำรคัดเลือกนักศึกษำ

จำนวนที่
ต้องกำรรับ

คุณสมบัติของกำรรับสมัคร

66 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)
67 เคมี

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30
36

รับทุกแผนการเรียน
มีจานวนหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

68 ชีววิทยา

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32

รับทุกแผนการเรียน

69 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
70 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน)

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

33
36

71 เทคโนโลยีเว็บ
72 เทคโนโลยีสารสนเทศ

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32
64

รับทุกแผนการเรียน
ปวส.สาขาก่อสร้าง สถาปัตยกรรม โยธา สารวจ และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน

73 นวัตกรรมดิจิทัล

ทล.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

36

74 วิทยาการคอมพิวเตอร์
75 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
76 สถิติประยุกต์

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

47
30
35

77 สาธารณสุขชุมชน
78 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ส.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

39
36

รวม

ม.6

ปวช./ปวส.

 V-NET  GPAX
GAT PAT ระบุ......... V-NET  GPAX
 GAT
V-NET  GPAX
GAT PAT ระบุ......... V-NET  GPAX
 GAT

GAT PAT ระบุ......... V-NET  GPAX
GAT PAT ระบุ......... V-NET  GPAX
GAT PAT ระบุ......... V-NET  GPAX

GAT PAT2
 V-NET
GAT PAT ระบุ......... V-NET
รับทุกแผนการเรียน
มีจานวนหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต GAT PAT ระบุ......... V-NET
มีจานวนหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต หรือ GAT PAT ระบุ......... V-NET
มีรายวิชาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา
มีจานวนหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต GAT PAT2
V-NET
1. มีจานวนหน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต GAT PAT2
V-NET
2. มีจานวนหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
มีจานวนหน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต

อื่นๆ

 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX
 GPAX

625

เปิดสอน ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ วิทยำเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
79 การจัดการการค้าชายแดน
บธ.บ. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

40

รับทุกแผนการเรียน

80 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
81 การประถมศึกษา
82 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ศศ.บ. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ค.บ. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ศศ.บ. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

42
3
31

รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน

83 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
84 สาธารณสุขชุมชน

วท.บ. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ส.บ. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

35
34
รวม 185
รวมทั้งหมด 3,006

รับทุกแผนการเรียน
รับทุกแผนการเรียน

GAT PAT ระบุ......... V-NET  GPAX
GAT PAT ระบุ......... V-NET  GPAX
GAT PAT5
 V-NET  GPAX
GAT PAT ระบุ......... V-NET  GPAX
GAT PAT ระบุ......... V-NET  GPAX
GAT PAT ระบุ......... V-NET  GPAX
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