
แบบกรอกรายละเอียดการรบันักศกึษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาคเรียนที ่1 ปีการศกึษา 2560 (รอบที่ 1) 

คณะ เทคนิคการแพทย ์               ระดับ      ปริญญาเอก   ปริญญาโท      ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชา   กายภาพบ าบัดมหาบัณฑิต  แบบ/แผน     แบบ 2      ภาค   ปกต ิ    พเิศษ 
จ านวนท่ีรับ     9    คน           รับท่ัวไป     9     คน          รบัตามความตอ้งการของสว่นราชการ     -      คน 
จ านวนตามแผน    5    คน     
แขนงวิชา   กายภาพบ าบัดทางระบบประสาท (2 คน) 
  กายภาพบ าบัดทางระบบหายใจและไหลเวยีนโลหติ (2 คน) 

กายภาพบ าบัดทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ (3 คน) 
กายภาพบ าบัดทางการกีฬา  (2 คน) 

เงื่อนไขการรับสมัคร  ไมม่ ี
คุณสมบัติของผู้มสีทิธิส์มัครเฉพาะสาขาวิชา   
1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เร่ืองการรับสมัครเข้าศกึษาตอ่ในแตล่ะปกีารศึกษา 
2. ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด 
3. ขึน้ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชพีกายภาพบ าบัด หรือ อยูร่ะหวา่งการขออนุมัติขึ้นทะเบียนฯ  
4. มคี่าล าดับสะสมเฉลี่ยการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกวา่ 2.50 หรือตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ   
6.  คุณสมบัตอิื่น ๆ นอกเหนอืจากนี้ให้อยูใ่นดุลยพนิจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

หลักฐานการสมคัรเฉพาะสาขาวิชา             
1.  หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา หรือผู้ท่ีอ้างองิได้ จ านวน 2 คน  
2.  ข้อมูลประกอบการสมัครสอบคัดเลอืก (ตามแนบ) จ านวน 1 ฉบับ 
3.  ผลการทดสอบทางจิตวทิยา  (ปิดผนึก) :  
     ผู้สมัครสอบคัดเลอืกจะต้องไปท าการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวทิยา ณ  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ หรือ สถานพยาบาลของรัฐ  

* น าผลการสอบทางจติวทิยาที่ปดิผนึกมายื่นในวนัสอบข้อเขยีนและสัมภาษณ์ * 
รายละเอียดการสอบ 

วชิาท่ีสอบ วันและเวลาท่ีสอบ สถานท่ีสอบ 
1. สอบข้อเขียน  
 -กายวิภาคศาสตร์ประยุกต ์ 
 -ชวีกลศาสตร์ประยุกต์  
 -ความรู้เฉพาะทางคลินกิ   
 
2. สอบสัมภาษณ ์ 
         -  เข้าสอบทุกคน  

 
6 กุมภาพันธ์ 2560 
09.00 - 12.00 น. 

 
 
 

6 กุมภาพันธ์ 2560 
13.30  น. เป็นต้นไป  

ห้องประชุม ช้ัน 9 ภาควิชา
กายภาพบ าบัด 
อาคารคณะเทคนิคการแพทย ์12 ชัน้ 

 
 

ห้องประชุม ช้ัน 9 ภาควิชา
กายภาพบ าบัด 
อาคารคณะเทคนิคการแพทย ์12 ชัน้ 

หมายเหตุ : ผูผ้่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  จึงจะได้รับการพจิารณาให้เข้าศึกษา  
ประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิสอบ วันท่ี  27 มกราคม 2560_ ทาง website    www.ams.cmu.ac.th     
หากผู้สมัครต้องการทราบรายละเอยีดเกี่ยวกับสาขาวิชาเพ่ิมเตมิ  ตดิตอ่ได้ท่ี   รศ.ดร.จิรกฤตธ์ ลีลารุง่ระยับ  
Email : donrawee.leela@cmu.ac.th โทรศัพท์ 053-949272  หรือ  คุณนิดา  บุญเฮง  Email : nida.b@cmu.ac.th  
โทรศัพท์ 053-936020   โทรสาร  053-936042     
 

 

http://www.ams.cmu.ac.th/
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แบบกรอกรายละเอียดการรบันักศกึษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาคเรียนที ่1 ปีการศกึษา 2560 (รอบที่ 1) 

คณะ เทคนิคการแพทย ์               ระดับ      ปริญญาเอก    ปริญญาโท      ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชา   กายภาพบ าบัดมหาบัณฑิต  แบบ/แผน     แบบ 3      ภาค   ปกต ิ    พเิศษ 
จ านวนท่ีรับ     3    คน           รับท่ัวไป     3     คน          รับตามความตอ้งการของสว่นราชการ     -      คน 
จ านวนตามแผน    5    คน     
แขนงวิชา   กายภาพบ าบัดในเด็ก 
เงื่อนไขการรับสมัคร  ไมม่ ี
คุณสมบัติของผู้มสีทิธิส์มัครเฉพาะสาขาวิชา   
1.  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เร่ืองการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา 
2.  ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด 
3.  ขึน้ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชพีกายภาพบ าบัด หรือ อยูร่ะหว่างการขออนุมัตขิึน้ทะเบียนฯ   
4.  มคี่าล าดับสะสมเฉลี่ยการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกวา่ 2.50 หรือตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
     เห็นชอบ   
6.  คุณสมบัตอิื่น ๆ นอกเหนอืจากนี้ให้อยูใ่นดุลยพนิจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

หลักฐานการสมคัรเฉพาะสาขาวิชา             
1.  หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา หรือผู้ท่ีอ้างองิได้ จ านวน 2 คน  
2.  ข้อมูลประกอบการสมัครสอบคัดเลอืก (ตามแนบ) จ านวน 1 ฉบับ 
3.  ผลการทดสอบทางจิตวทิยา  (ปิดผนึก) :  
     ผู้สมัครสอบคัดเลอืกจะต้องไปท าการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวทิยา ณ  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ หรือ สถานพยาบาลของรัฐ  

* น าผลการสอบทางจติวทิยาที่ปดิผนึกมายื่นในวนัสอบข้อเขยีนและสัมภาษณ์ * 
 

รายละเอียดการสอบ 
วชิาท่ีสอบ วันและเวลาท่ีสอบ สถานท่ีสอบ 

1. สอบข้อเขียน  
 -กายวิภาคศาสตร์ประยุกต ์ 
 -ชวีกลศาสตร์ประยุกต์  
 -ความรู้เฉพาะทางคลินกิ   
 
2. สอบสัมภาษณ ์ 
         -  เข้าสอบทุกคน 

 
6 กุมภาพันธ์ 2560 
09.00 - 12.00 น. 

 
 
 

6 กุมภาพันธ์ 2560 
13.30  น. เป็นต้นไป  

ห้องประชุม ช้ัน 9 ภาควิชา
กายภาพบ าบัด 
อาคารคณะเทคนิคการแพทย ์12 ชัน้ 

 
 

ห้องประชุม ช้ัน 9 ภาควิชา
กายภาพบ าบัด 
อาคารคณะเทคนิคการแพทย ์12 ชัน้ 

หมายเหตุ : ผู้ผา่นการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  จึงจะได้รับการพจิารณาให้เข้าศึกษา  
ประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิสอบ วันท่ี  27 มกราคม 2560_ ทาง website    www.ams.cmu.ac.th     
หากผู้สมัครต้องการทราบรายละเอยีดเกี่ยวกับสาขาวิชาเพ่ิมเตมิ  ตดิตอ่ได้ท่ี   รศ.ดร.จิรกฤตธ์ ลีลารุง่ระยับ  
Email : donrawee.leela@cmu.ac.th โทรศัพท์ 053-949272  หรือ  คุณนิดา  บุญเฮง  Email : nida.b@cmu.ac.th  
โทรศัพท์ 053-936020   โทรสาร  053-936042     
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แบบกรอกรายละเอียดการรบันักศกึษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาคเรียนที ่1 ปีการศกึษา 2560 (รอบที่ 1) 

คณะ เทคนิคการแพทย ์               ระดับ      ปริญญาเอก   ปริญญาโท      ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชา   กายภาพบ าบัดมหาบัณฑิต  แบบ/แผน     แบบ 3      ภาค    ปกติ    พเิศษ 
จ านวนท่ีรับ     7    คน           รับท่ัวไป     7     คน          รบัตามความตอ้งการของสว่นราชการ     -      คน 
จ านวนตามแผน    5    คน     
แขนงวิชา   กายภาพบ าบัดทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ (4 คน), กายภาพบ าบัดทางการกีฬา (3 คน) 
เงื่อนไขการรับสมัคร  สาขาวิชาขอสงวนสทิธ์ิยกเลิกการจัดสอบ หากมีผู้สมคัรนอ้ยกว่า 5 คน 
คุณสมบัติของผู้มสีทิธิส์มัครเฉพาะสาขาวิชา   
1.  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เร่ืองการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา 
2.  ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด 
3.  ขึน้ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชพีกายภาพบ าบัด หรืออยู่ระหว่างการขออนุมัตขิึน้ทะเบียนฯ  
4.  มคี่าล าดับสะสมเฉลี่ยการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกวา่ 2.50 หรือตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
     เห็นชอบ   
5.  คุณสมบัตอิื่น ๆ นอกเหนอืจากนี้ให้อยูใ่นดุลยพนิจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

หลักฐานการสมคัรเฉพาะสาขาวิชา             
1.  หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา หรือผู้ท่ีอ้างองิได้ จ านวน 2 คน  
2.  ข้อมูลประกอบการสมัครสอบคัดเลอืก (ตามแนบ) จ านวน 1 ฉบับ 
3.  ผลการทดสอบทางจิตวทิยา  (ปิดผนึก) :  
     ผู้สมัครสอบคัดเลอืกจะต้องไปท าการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวทิยา ณ  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ หรือ สถานพยาบาลของรัฐ  

* น าผลการสอบทางจติวทิยาที่ปดิผนึกมายื่นในวนัสอบข้อเขยีนและสัมภาษณ์ * 
 

รายละเอียดการสอบ 
วชิาท่ีสอบ วันและเวลาท่ีสอบ สถานท่ีสอบ 

1. สอบข้อเขียน  
 -กายวิภาคศาสตร์ประยุกต ์ 
 -ชวีกลศาสตร์ประยุกต์  
 -ความรู้เฉพาะทางคลินกิ   
 
2. สอบสัมภาษณ ์ 
         -  เข้าสอบทุกคน 

 
6 กุมภาพันธ์ 2560 
09.00 - 12.00 น. 

 
 
 

6 กุมภาพันธ์ 2560 
13.30  น. เป็นต้นไป  

ห้องประชุม ช้ัน 9 ภาควิชา
กายภาพบ าบัด 
อาคารคณะเทคนิคการแพทย ์12 ชัน้ 

 
 

ห้องประชุม ช้ัน 9 ภาควิชา
กายภาพบ าบัด 
อาคารคณะเทคนิคการแพทย ์12 ชัน้ 

หมายเหตุ : ผูผ้่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  จึงจะได้รับการพจิารณาให้เข้าศึกษา  
ประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิสอบ วันท่ี  27 มกราคม 2560_ ทาง website    www.ams.cmu.ac.th     
หากผู้สมัครต้องการทราบรายละเอยีดเกี่ยวกับสาขาวิชาเพ่ิมเตมิ  ตดิตอ่ได้ท่ี   รศ.ดร.จิรกฤตธ์ ลีลารุง่ระยับ  
Email : donrawee.leela@cmu.ac.th โทรศัพท์ 053-949272  หรือ  คุณนิดา  บุญเฮง  Email : nida.b@cmu.ac.th  
โทรศัพท์ 053-936020   โทรสาร  053-936042     
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ข้อมูลประกอบการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 

สาขาวิชากายภาพบ าบัดมหาบัณฑติ 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ชื่อผู้สมัคร (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………..……………………………………………………...………………….. 

 

1. ความรูพ้ื้นฐานทางวิชาการ/ ประสบการณก์ารท างานที่ท าอยู่ 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 

 

2. สิ่งที่คาดหวังหลังจากส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 

 


