
 

1.   โควตาภาคเหนือ   ปีการศึกษา 2560 
 

สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์  และ  สาขาวชิารังสีเทคนิค 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.  ตอ้งมีสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์ 

2.  ตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจาํตวัอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

3.  มีสภาวะทางร่างกายปกติไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการ ดงัต่อไปน้ี 

-  ตาบอดทั้งสองขา้งหรือตาบอดสี จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
-  มีความพิการของน้ิวมือ มือ แขนขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวชิาชีพ 
-  เป็นใบห้รือหูหนวกทั้งสองขา้ง 
- มีปัญหาในการพูดจา ไม่สามารถส่ือสารได ้เช่น พดูติดอ่าง พดูล้ินคบัปาก 

4.  ไม่เป็นโรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซ่ึงมิไดร้ะบุไวใ้นระเบียบน้ีท่ีคณะกรรมการสอบคดัเลือกเห็นวา่เป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา 
 

สาขาวชิากจิกรรมบําบัด 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.  ตอ้งมีสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์ 

2.  ตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจาํตวัอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

3.  มีสภาวะทางร่างกายปกติไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการ ดงัต่อไปน้ี 

- ตาบอดทั้งสองขา้ง 
- มีความพิการของน้ิวมือ มือ แขนขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวชิาชีพ 

- เป็นใบห้รือหูหนวกทั้งสองขา้ง 
- มีปัญหาในการพูดจา ไม่สามารถส่ือสารได ้เช่น พดูติดอ่าง พดูล้ินคบัปาก 

4.  ไม่เป็นโรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซ่ึงมิไดร้ะบุไวใ้นระเบียบน้ีท่ีคณะกรรมการสอบคดัเลือกเห็นวา่เป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา 
 

สาขาวชิากายภาพบําบัด 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.  ตอ้งมีสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์ 
2.  ตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจาํตวัอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

3.  มีสภาวะทางร่างกายปกติไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการ ดงัต่อไปน้ี 

-  มีความพิการของน้ิวมือ มือ แขนขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวชิาชีพ 

-  เป็นใบห้รือหูหนวกทั้งสองขา้ง 
-  มีปัญหาในการพูดจา ไม่สามารถส่ือสารได ้เช่น พดูติดอ่าง พดูล้ินคบัปาก 

4.  ไม่เป็นโรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซ่ึงมิไดร้ะบุไวใ้นระเบียบน้ีท่ีคณะกรรมการสอบคดัเลือกเห็นวา่เป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา 
 

เอกสารหมายเลข 2 



2.   โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาและชุมชน 
ปีการศึกษา 2560 

 

2.1  โครงการรับนักเรียนทีม่ผีลการเรียนด ี พร้อมโควตา 

           - ไม่ม ี
 

2.2  โครงการรับนักเรียนทีม่ผีลการเรียนดี 

 

สาขาวชิากจิกรรมบําบัด    (รหัสโครงการ   3011101) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

     โดยมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1) ไม่นอ้ยกวา่ 3.00  และมีผลการเรียนวชิา 

ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ และชีววทิยา แต่ละวชิา เฉล่ียสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6  เทอม 1) ตอ้งไม่

นอ้ยกวา่ 3.50 และยืน่ระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ปพ.1)  5  เทอม   เพื่อประกอบการพิจารณา 
2. มีผลคะแนนสอบวชิาสามญั ของ สทศ. จาํนวน 4 วชิา ไดแ้ก่ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์1  

และชีววทิยา 

3.  ตอ้งมีสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์ 

4.  มีสภาวะทางร่างกายปกติไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการ ดงัต่อไปน้ี 
-  ตาบอดทั้งสองขา้ง 

-  มีความพิการของน้ิวมือ มือ แขนขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวชิาชีพ 

-  เป็นใบห้รือหูหนวกทั้งสองขา้ง 

-  มีปัญหาในการพูดจา ไม่สามารถส่ือสารได ้เช่น พดูติดอ่าง พดูล้ินคบัปาก 
5.  ไม่เป็นโรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซ่ึงมิไดร้ะบุในระเบียบน้ี ท่ีคณะกรรมการคดัเลือกเห็นวา่มีอุปสรรคต่อ

การศึกษา 

 

วธีิการคัดเลอืก ข้ันตอนและรายละเอยีดการพจิารณา 

ข้ันตอนที ่1 

1.  พิจารณาผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1) ของวชิา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ และ

ชีววทิยา แต่ละวชิา ไม่นอ้ยกวา่ 3.50  โดยพิจารณาจากระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ปพ.1)  
2.  พิจารณาจากคะแนนสอบวชิาสามญัของ สทศ. จาํนวน 4 วชิา ไดแ้ก่ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์1 

และชีววทิยา  

3.  ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบคดัเลือก ไม่เกนิ 3 เท่า ของจาํนวนรับ 

 

ข้ันตอนที ่2 

1.  ผูผ้า่นการคดัเลือกจะตอ้งตรวจสุขภาพและตาบอดสี โดยหน่วยสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ 

และคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แลว้นาํผลมาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ 

2.  สอบสัมภาษณ์ 

3.  การตดัสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นท่ีส้ินสุด 



 

สาขาวชิารังสีเทคนิค   (รหัสโครงการ   3011102) 

 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

     โดยมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1)  ไม่นอ้ยกวา่ 3.00  และมีผลการเรียนวชิา 

คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววทิยา แต่ละรายวชิาเฉล่ียสะสม 5 เทอม   (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1) ตอ้งไม่

นอ้ยกวา่ 3.50 และยืน่ระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ปพ.1)  5  เทอม   เพื่อประกอบการพิจารณา  

2. มีผลคะแนนสอบวชิาสามญัของ สทศ.  จาํนวน 7 วชิา ไดแ้ก่ วชิา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาองักฤษ 

คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววทิยา  
3.  ตอ้งมีสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์ 

4.  มีสภาวะทางร่างกายปกติไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการ ดงัต่อไปน้ี 
-  ตาบอดทั้งสองขา้งหรือตาบอดสี จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

-  มีความพิการของน้ิวมือ มือ แขนขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวชิาชีพ 
-  เป็นใบห้รือหูหนวกทั้งสองขา้ง 

-  มีปัญหาในการพูดจา ไม่สามารถส่ือสารได ้เช่น พดูติดอ่าง พดูล้ินคบัปาก 
5.  ไม่เป็นโรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซ่ึงมิไดร้ะบุในระเบียบน้ี ท่ีคณะกรรมการคดัเลือก    

       เห็นวา่มีอุปสรรคต่อการศึกษา 

 

วธีิการคัดเลอืก ข้ันตอนและรายละเอยีดการพจิารณา 

ข้ันตอนที ่1 

1.  พิจารณาผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1) ของวชิา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และ

ชีววทิยา แต่ละวชิา  ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3.50  โดยพิจารณาจากระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ปพ.1)  

2.  พิจารณาจากคะแนนสอบวชิาสามญัของ สทศ.  จาํนวน 7 วชิา ไดแ้ก่ วชิา ภาษาไทย สังคมศึกษา 

ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววทิยา  
3.  ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบคดัเลือก ไม่เกนิ 3 เท่า ของจาํนวนรับ 
 

ข้ันตอนที ่2 

1.  ผูผ้า่นการคดัเลือกจะตอ้งตรวจสุขภาพและตาบอดสี โดยหน่วยสร้างเสริมสุขภาพฯ คณะแพทยศาสตร์ 

และคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  แลว้นาํผลมาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ 

2.  สอบสัมภาษณ์ 

3.  การตดัสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 

 

 



 

2.3 โครงการสนับสนุนการจดัตั้งห้องเรียนวทิยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.) 

 
สาขาวชิารังสีเทคนิค   (รหัสโครงการ   3111101) 

 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

     โดยมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1)  ไม่นอ้ยกวา่ 3.00  และมีผลการเรียนวชิา 

คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววทิยา แต่ละวชิาเฉล่ียสะสม 5 เทอม   (ชั้น ม.4-ม.6  เทอม 1) ตอ้ง          

ไม่นอ้ยกวา่ 3.50 และยืน่ระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ปพ.1) 5  เทอม   เพื่อประกอบการพิจารณา 

2.  มีผลคะแนนสอบวชิาสามญั ของ สทศ. จาํนวน 7 วชิา ไดแ้ก่ วชิา ฟิสิกส์ เคมี ชีววทิยา  
     คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และ สังคมศึกษา 

3.  ตอ้งมีสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์    
4.  มีสภาวะทางร่างกายปกติไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการ ดงัต่อไปน้ี 

-  ตาบอดทั้งสองขา้งหรือตาบอดสี จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

-  มีความพิการของน้ิวมือ มือ แขนขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวชิาชีพ 

-  เป็นใบห้รือหูหนวกทั้งสองขา้ง 

-  มีปัญหาในการพูดจา ไม่สามารถส่ือสารได ้เช่น พดูติดอ่าง พดูล้ินคบัปาก 

5.  ไม่เป็นโรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซ่ึงมิไดร้ะบุไวใ้นระเบียบน้ีท่ีคณะกรรมการสอบคดัเลือกเห็นวา่มี

อุปสรรคต่อการศึกษา 
 
วธีิการคัดเลอืก ข้ันตอนและรายละเอยีดการพจิารณา 

ข้ันตอนที ่1 

1.  พิจารณาผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1) ของวชิา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และ

ชีววทิยา แต่ละวชิา ตอ้งไม่นอ้ยวา่ 3.50  โดยพิจารณาจากระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ปพ.1)  

2.  พิจารณาจากคะแนนสอบวชิาสามญั ของ สทศ.  จาํนวน 7 วชิา ไดแ้ก่ วชิา ภาษาไทย สังคมศึกษา 

ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววทิยา  
3.  ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบคดัเลือก ไม่เกนิ 3 เท่า ของจํานวนรับ 
 

ข้ันตอนที ่2 

1.  ผูผ้า่นการคดัเลือกจะตอ้งตรวจสุขภาพและตาบอดสี โดยหน่วยสร้างเสริมสุขภาพ 
     คณะแพทยศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

     แลว้นาํผลมาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ 
2.  สอบสัมภาษณ์ 
3.  การตดัสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือวา่เป็นท่ีส้ินสุด 

 



 

2.4  โครงการเดก็ดมีีที่เรียน 

 

สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์   (รหัสโครงการ   3121101) 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น   

 โดยมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1)  ไม่นอ้ยกวา่ 3.00  และมีผลการเรียนวชิา 

ภาษาองักฤษ เคมี และชีววทิยา  แต่ละวชิาเฉล่ียสะสม 5 เทอม  (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1) ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 

3.50 และยืน่ระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ปพ.1) 5  เทอม   เพื่อประกอบการพิจารณา 

2.  มีผลคะแนนสอบวชิาสามญั ของ สทศ. จาํนวน 3 วชิา ไดแ้ก่ วชิา  ภาษาองักฤษ เคมี และชีววทิยา  

3.  ตอ้งมีสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์ 
4.  มีสภาวะทางร่างกายปกติไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการ ดงัต่อไปน้ี 

-  ตาบอดทั้งสองขา้งหรือตาบอดสี จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

-  มีความพิการของน้ิวมือ มือ แขนขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวชิาชีพ 

-  เป็นใบห้รือหูหนวกทั้งสองขา้ง 

- มีปัญหาในการพูดจา ไม่สามารถส่ือสารได ้เช่น พดูติดอ่าง พดูล้ินคบัปาก 

5.  ไม่เป็นโรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซ่ึงมิไดร้ะบุไวใ้นระเบียบน้ีท่ีคณะกรรมการสอบคดัเลือกเห็นวา่มี

อุปสรรคต่อการศึกษา 

 

วธีิการคัดเลอืก ข้ันตอนและรายละเอยีดการพจิารณา 

ข้ันตอนที ่1 

1.  พิจารณาผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 เทอม ของวชิา ภาษาองักฤษ เคมี และชีววทิยา แต่ละวชิา ตอ้งไม่    

นอ้ยกวา่ 3.50  โดยพิจารณาจากระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ปพ.1) 

2.  พิจารณาจากคะแนนสอบวชิาสามญั ของ สทศ. จาํนวน 3 วชิา ไดแ้ก่ วชิา  ภาษาองักฤษ เคมี และ

ชีววทิยา  
3.  ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบคดัเลือก ไม่เกนิ 30 คน 

 

ข้ันตอนที ่2 

1.  ผูผ้า่นการคดัเลือกตอ้งตรวจร่างกายและตาบอดสี โดย หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ และ

คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แลว้นาํผลมาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ 

2.  สอบสัมภาษณ์ 

3.   การตดัสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือวา่เป็นท่ีส้ินสุด 

 
 



 
 

สาขาวชิากจิกรรมบําบัด   (รหัสโครงการ   3121102) 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น   

 โดยผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1)  ไม่นอ้ยกวา่ 3.00  และมีผลการเรียนวชิา 

ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ และชีววทิยา แต่ละวชิา เฉล่ียสะสม 5 เทอม  (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1) ตอ้ง         

ไม่นอ้ยกวา่ 3.50 และยืน่ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 5 เทอม   เพื่อประกอบการพิจารณา 

2.  มีผลคะแนนสอบวชิาสามญั ของ สทศ. จาํนวน 4 วชิา ไดแ้ก่ วชิา ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์1 

และชีววทิยา  

3.  ตอ้งมีสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์ 

4.  มีสภาวะทางร่างกายปกติไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการ ดงัต่อไปน้ี 

- ตาบอดทั้งสองขา้ง 

-  มีความพิการของน้ิวมือ มือ แขนขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวชิาชีพ 

-  เป็นใบห้รือหูหนวกทั้งสองขา้ง 

-  มีปัญหาในการพูดจา ไม่สามารถส่ือสารได ้เช่น พดูติดอ่าง พดูล้ินคบัปาก 

5.  ไม่เป็นโรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซ่ึงมิไดร้ะบุไวใ้นระเบียบน้ีท่ีคณะกรรมการสอบคดัเลือกเห็นวา่มี

อุปสรรคต่อการศึกษา 

 

วธีิการคัดเลอืก ข้ันตอนและรายละเอยีดการพจิารณา 

ข้ันตอนที ่1 

1.  พิจารณาผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1) ของวชิา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ และ

ชีววทิยา แต่ละวชิา ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3.50  โดยพิจารณาจากระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  
2.  พิจารณาจากคะแนนสอบวชิาสามญั ของ สทศ. จาํนวน 4 วชิา ไดแ้ก่ วชิา ชีววทิยา คณิตศาสตร์1 

ภาษาไทย และภาษาองักฤษ   

3.  ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบคดัเลือก ไม่เกนิ 15 คน 

 

ข้ันตอนที ่2 

1.  ผูผ้า่นการคดัเลือกจะตอ้งตรวจร่างกายและตาบอดสี โดยศูนยส์ร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ และ

คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่แลว้นาํผลมาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ 

2.  สอบสัมภาษณ์ 

3.  การตดัสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือวา่เป็นท่ีส้ินสุด 

 

 



 

สาขาวชิารังสีเทคนิค   (รหัสโครงการ   3121103) 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น   

 โดยผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1)  ไม่นอ้ยกวา่ 3.00  และมีผลการเรียนวชิา 

คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววทิยา แต่ละวชิาเฉล่ีย 5 เทอม   (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1) ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 

3.50 และยืน่ระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ปพ.1)  5  เทอม   เพื่อประกอบการพิจารณา 

2.  มีผลคะแนนสอบวชิาสามญั ของ สทศ. จาํนวน 7 วชิา ไดแ้ก่ วชิา  ภาษาไทย ภาษาองักฤษ สังคมศึกษา 

คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววทิยา 

3.  ตอ้งมีสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์ 

4.  มีสภาวะทางร่างกายปกติไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการ ดงัต่อไปน้ี 

-  ตาบอดทั้งสองขา้งหรือตาบอดสี จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

-  มีความพิการของน้ิวมือ มือ แขนขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวชิาชีพ 

-  เป็นใบห้รือหูหนวกทั้งสองขา้ง 

-  มีปัญหาในการพูดจา ไม่สามารถส่ือสารได ้เช่น พดูติดอ่าง พดูล้ินคบัปาก 

5.  ไม่เป็นโรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซ่ึงมิไดร้ะบุไวใ้นระเบียบน้ีท่ีคณะกรรมการสอบคดัเลือกเห็นวา่มี

อุปสรรคต่อการศึกษา 

 

วธีิการคัดเลอืก ข้ันตอนและรายละเอยีดการพจิารณา 

ข้ันตอนที ่1 

1.  พิจารณาผลการเรียนวชิา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววทิยา แต่ละวชิาเฉล่ีย     5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 

เทอม 1) ตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 3.50  โดยพิจารณาจาก Transcript   

2.  พิจารณาจากคะแนนสอบวชิาสามญั ของ สทศ. จาํนวน 7 วชิา ไดแ้ก่ วชิา  ภาษาไทย ภาษาองักฤษ สังคม

ศึกษา คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววทิยา 

3.  ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบคดัเลือก ไม่เกนิ  3  เท่าของจํานวนรับ 

 

ข้ันตอนที ่2 

1.  ผูผ้า่นการคดัเลือกจะตอ้งตรวจร่างกายและตาบอดสี โดยศูนยส์ร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ และ

คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่แลว้นาํผลมาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ 

2.  สอบสัมภาษณ์ 

3.  การตดัสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือวา่เป็นท่ีส้ินสุด 

 
 
 
 



สาขาวชิากายภาพบําบัด   (รหัสโครงการ   3121104) 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น มีผลการเรียน

เฉล่ียสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1)  ไม่นอ้ยกวา่ 3.00  และ   มีผลการเรียนวชิา ภาษาองักฤษ 

คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และชีววิทยา แต่ละวชิาเฉล่ีย 5 เทอม   (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1) ตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 3.50 

(แนบ ปพ.1 ประกอบการพิจารณา) 

2.  พิจารณาจากคะแนนสอบวชิาสามญั จาํนวน 7 วชิา ไดแ้ก่ วชิา  เคมี ชีววทิยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ 

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และสังคมศึกษา 

3.  ตอ้งมีสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์ 

4.  มีสภาวะทางร่างกายปกติไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการ ดงัต่อไปน้ี 
-  มีความพิการของน้ิวมือ มือ แขนขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวชิาชีพ 

-  เป็นใบห้รือหูหนวกทั้งสองขา้ง 

-  มีปัญหาในการพูดจา ไม่สามารถส่ือสารได ้เช่น พดูติดอ่าง พดูล้ินคบัปาก       
5.  ไม่เป็นโรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซ่ึงมิไดร้ะบุไวใ้นระเบียบน้ีท่ีคณะกรรมการสอบคดัเลือกเห็นวา่ มี

อุปสรรคต่อการศึกษา 
 
วธีิการคัดเลอืก ข้ันตอนและรายละเอยีดการพจิารณา 

ข้ันตอนที ่1 

1. พิจารณาผลการเรียนวชิา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และชีววทิยา แต่ละ   วชิาเฉล่ีย 5 เทอม   (ชั้น 

ม.4-ม.6 เทอม 1) ตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 3.50 และยืน่ Transcript     5  เทอม   เพื่อประกอบการพิจารณา 

2.  พิจารณาจากคะแนนสอบวชิาสามญั จาํนวน 7 วชิา ไดแ้ก่ วชิา  เคมี ชีววทิยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ 

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และสังคมศึกษา 

3.  ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบคดัเลือก ไม่เกนิ  10  คน 

 

ข้ันตอนที ่2 

1.  ผูผ้า่นการคดัเลือกตอ้งตรวจร่างกายและตาบอดสี โดยศูนยส์ร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ และ

คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แลว้นาํผลมาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ 

2.  สอบสัมภาษณ์ 

3.  การตดัสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือวา่เป็นท่ีส้ินสุด 
 

 

 

 

 

 



2.5 โครงการผู้พกิาร 

 

สาขาวชิากจิกรรมบําบัด   (รหัสโครงการ   2151101) 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น   

 โดยมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1)  ไม่นอ้ยกวา่ 3.00  และมีผลการเรียนวชิาใน

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ และชีววทิยา แต่ละวิชา เฉล่ียสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1) 

ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2.75  และยืน่ระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ปพ.1)  5  เทอม   เพื่อประกอบการพิจารณา 

2. ระดบัการสูญเสียการไดย้นิ เป็นระดบัท่ี 1 (คือสูญเสียการไดย้นิในระดบัท่ีไม่เกิน 40 เดซิเบล ของหูทั้ง

สองขา้ง) และใชเ้คร่ืองช่วยฟังเพื่อช่วยในการส่ือสาร โดยแนบใบรับรองแพทยท่ี์มีผลการตรวจการไดย้นิ

เพื่อประกอบการพิจารณา 

3. มีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT 1,  PAT 2 

วธีิการคัดเลอืก 

1.   พิจารณาจากคะแนนสอบสัมภาษณ์ 

2.  พิจารณาจากคุณสมบติัของผูส้มคัรและผลคะแนนสอบ GAT และ PAT 1, PAT 2 

 

2.6 โครงการรับนักกฬีาทีมชาต ิ

สาขาวชิากายภาพบําบัด 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.  ผูผ้า่นการคดัเลือกจะตอ้งตรวจสุขภาพและตาบอดสี โดยศูนยส์ร้างเสริมสุขภาพฯ คณะแพทยศาสตร์ 

และคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

3.  ตอ้งมีสุขภาพจิตสมบูรณ์ 
4.  มีสภาวะทางร่างกายปกติไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการ  ดงัต่อไปน้ี 

-  ตาบอดสีทั้งสองขา้งหรือตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขา้งจนเป็นอุปสรรคต่องานใน 

   วชิาชีพ 

-  มีความพิการของน้ิวมือ มือ แขนขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวชิาชีพ 

-  เป็นใบห้รือหูหนวกทั้งสองขา้ง 

-  มีปัญหาในการพูดจาไม่สามารถส่ือสารได ้เช่น พดูติดอ่าง พดูล้ินคบัปาก 

 

เกณฑ์การคัดเลอืก 

1.   พิจารณาจากคะแนนสอบสัมภาษณ์ 

 



 

2.7  โครงการพฒันาส่งเสริมและเยาวชนดเีด่นทางการกฬีา 

 
สาขาวชิากายภาพบําบัด 

 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 

     โดยมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1)  ไม่นอ้ยกวา่ 3.00  และมีผลการเรียนวชิา 

ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และชีววทิยา แต่ละวชิาเฉล่ีย 5 เทอม   (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1) ตอ้งไม่

นอ้ยกวา่ 3.50 และยืน่ระเบียนแสดงผลการเรียนฯ (ปพ.1)  5  เทอม   เพื่อประกอบการพิจารณา 

2. มีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT 1,  PAT 2 

3.  ผูผ้า่นการคดัเลือกจะตอ้งตรวจสุขภาพและตาบอดสี โดยศูนยส์ร้างเสริมสุขภาพฯ คณะแพทยศาสตร์ 

และคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

4.  ตอ้งมีสุขภาพจิตสมบูรณ์ 
5.  มีสภาวะทางร่างกายปกติไม่เป็นผูท่ี้มีความพิการ  ดงัต่อไปน้ี 

-  ตาบอดสีทั้งสองขา้งหรือตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองขา้งจนเป็นอุปสรรคต่องานใน 

   วชิาชีพ 

-  มีความพิการของน้ิวมือ มือ แขนขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวชิาชีพ 

-  เป็นใบห้รือหูหนวกทั้งสองขา้ง 

-  มีปัญหาในการพูดจาไม่สามารถส่ือสารได ้เช่น พดูติดอ่าง พดูล้ินคบัปาก 

6.  ไม่เป็นโรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซ่ึงมิไดร้ะบุในระเบียบน้ีท่ีคณะกรรมการคดัเลือกเห็นวา่ 

      มีอุปสรรคต่อการศึกษา 

7.  หากรายงานผลการตรวจสุขภาพและตาบอดสี มีขอ้หน่ึงขอ้ใดท่ีระบุวา่ผิดปกติ หลงัจากท่ี 

     ผูส้มคัรไดผ้า่นการสอบสัมภาษณ์แลว้ ผูส้มคัรจะถูกตดัสิทธ์ิเขา้ศึกษา 

8.  หากผูเ้ขา้ศึกษาใหข้อ้มูลอนัเป็นเทจ็ หรือแมป้รากฎเป็นความเทจ็ข้ึนภายหลงั ผูส้มคัรจะถูก 

     ตดัสิทธ์ิเขา้ศึกษา 
 

เกณฑ์การคัดเลอืก 

1.   พิจารณาจากคะแนนสอบสัมภาษณ์ 

2.  พิจารณาจากคุณสมบติัของผูส้มคัรและผลคะแนนสอบ GAT และ PAT 1, PAT 2 

 

 

 

 

 

 



 

2.8   โครงการรับนักศึกษาสาขากจิกรรมบําบัด  กายภาพบําบัด  เทคนิคการแพทย์  และ 

 รังสีเทคนิคเป็นกรณพีเิศษ เพือ่การพฒันาอ๋มก๋อยอย่างยัง่ยนื 

 

สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์  / สาขาวชิากจิกรรมบําบัด 

สาขาวชิารังสีเทคนิค /  สาขาวชิากายภาพบําบัด 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นเยาวชนท่ีมีภูมิลาํเนา (มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้น) ในพื้นท่ีอาํเภออมก๋อย 

2. บิดา มารดา หรือผูอุ้ปการะของเยาวชนมีภูมิลาํเนา (มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้น) ในพื้นท่ีอาํเภออมก๋อย 

3. เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาศึกษาปีท่ี 6 หรือ เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 กลุ่มการ

เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น จากโรงเรียนมธัยมศึกษาในพื้นท่ีอาํเภออมก๋อย ซ่ึงประกอบดว้ย 

2 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม และโรงเรียนแม่ต่ืนวิทยาคม โดยสําเร็จการศึกษามาแลว้ไม่

เกิน 2 ปีก่อนเขา้รับการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 

4.  มีผลการเรียนสะสมเฉล่ีย 5 เทอม (ชั้น ม.4 –ม.6 เทอม 1) ไม่นอ้ยกวา่ 3.00 โดยยืน่ระเบียนแสดงผลการ

เรียนฯ (ปพ.1) เพื่อประกอบการพิจารณา  และ  

4.1 สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์

มีผลการเรียนวิชาเฉล่ียสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1)  ของวชิา ภาษาองักฤษ เคมี และ

ชีววทิยา  แต่ละวชิา ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3.50  

4.2 สาขาวชิากิจกรรมบาํบดั 

มีผลการเรียนวิชาเฉล่ียสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1)  ของวชิา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ 

และชีววทิยา แต่ละวชิา ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3.50 

4.3   สาขาวชิารังสีเทคนิค 

มีผลการเรียนวิชาเฉล่ียสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1)  ของวชิา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และ

ชีววทิยา แต่ละวชิา ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3.50 

4.4 สาขาวชิากายภาพบาํบดั 

มีผลการเรียนวิชาเฉล่ียสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1)  ของวชิา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ 

ฟิสิกส์ และชีววทิยา  แต่ละวชิา ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3.50 

 

 

 

 

 

 

 



 

วธีิการคัดเลอืก ข้ันตอนและรายละเอยีดการพจิารณา 

ข้ันตอนที ่1 

1.  พิจารณาผลการเรียนสะสมเฉล่ีย 5 เทอม (ชั้น ม.4 –ม.6 เทอม 1) ไม่นอ้ยกวา่ 3.00 และ  

1.1 สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์

มีผลการเรียนวิชาเฉล่ียสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1)  ของวชิา ภาษาองักฤษ เคมี และ

ชีววทิยา  แต่ละวชิา ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3.50  

1.2 สาขาวชิากิจกรรมบาํบดั 

มีผลการเรียนวิชาเฉล่ียสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1)  ของวชิา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ 

และชีววทิยา แต่ละวชิา ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3.50 

1.3   สาขาวชิารังสีเทคนิค 

มีผลการเรียนวิชาเฉล่ียสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1)  ของวชิา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และ

ชีววทิยา แต่ละวชิา ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3.50 

1.4 สาขาวชิากายภาพบาํบดั 

มีผลการเรียนวิชาเฉล่ียสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1)  ของวชิา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ 

ฟิสิกส์ และชีววทิยา  แต่ละวชิา ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3.50 

2.  พจิารณาจากคะแนนสอบโควตาภาคเหนือ  โดยคณะฯ จะเป็นผู้พจิารณาคะแนน และคัดเลอืกผู้มีสิทธ์ิเข้า

สอบสัมภาษณ์เอง 

3.  ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบสัมภาษณ์ ไม่เกนิ 3 เท่า ของจาํนวนรับ 

 

ข้ันตอนที ่2 

1.  ผูผ้า่นการคดัเลือกจะตอ้งตรวจร่างกายและตาบอดสี โดยศูนยส์ร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ และ

คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2.  สอบสัมภาษณ์ 

3.  การตดัสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือวา่เป็นท่ีส้ินสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.9 โครงการร่วมมอืคณะเทคนิคการแพทย์และศูนย์อาํนวยการบริหารจังหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  

 

สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์  / สาขาวชิากจิกรรมบําบัด 

สาขาวชิารังสีเทคนิค /  สาขาวชิากายภาพบําบัด 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.  เป็นเยาวชนท่ีมีภูมิลาํเนา (มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้น) ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  (ยะลา  ปัตตานี  

นราธิวาส  สตูล และ 4 อาํเภอของจงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่ จะนะ  เทพา     นาทว ี(ยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส  

สตูล และ 4 อาํเภอของจงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่ จะนะ    เทพา  นาทว ี สะบา้ยอ้ย) ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

2.  บิดา มารดา หรือผูอุ้ปการะของเยาวชนมีภูมิลาํเนา (มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้น) ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้(ยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส  สตูล  และ 4 อาํเภอของจงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่ จะนะ  เทพา  นาทว ี 

สะบา้ยอ้ย) 

3. เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาศึกษาปีท่ี 6 หรือ เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 กลุ่มการ

เรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น จากสถานศึกษาในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตลอด 6 ภาค

การศึกษา  และจบการศึกษามาแลว้ ไม่เกิน 3 ปีก่อนเขา้รับการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 
4.  มีผลการเรียนสะสมเฉล่ีย 5 เทอม (ชั้น ม.4 –ม.6 เทอม 1) ไม่นอ้ยกวา่ 3.00 โดยยืน่ระเบียนแสดงผลการ

เรียนฯ (ปพ.1) เพื่อประกอบการพิจารณา  และ  

4.1 สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์

มีผลการเรียนวิชาเฉล่ียสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1)  ของวชิา ภาษาองักฤษ เคมี และ

ชีววทิยา  แต่ละวชิา ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3.50  

4.2 สาขาวชิากิจกรรมบาํบดั 

มีผลการเรียนวิชาเฉล่ียสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1)  ของวชิา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ 

และชีววทิยา แต่ละวชิา ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3.50 

4.3   สาขาวชิารังสีเทคนิค 

มีผลการเรียนวิชาเฉล่ียสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1)  ของวชิา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และ

ชีววทิยา แต่ละวชิา ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3.50 

4.4 สาขาวชิากายภาพบาํบดั 

มีผลการเรียนวิชาเฉล่ียสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1)  ของวชิา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ 

ฟิสิกส์ และชีววทิยา  แต่ละวชิา ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3.50 

5.  เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 

6.  ไม่เคยตอ้งโทษตามคาํพิพากษาของศาล เวน้แต่กรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผดิอนักระทาํโดยประมาท 

หรือความผดิอนัเป็นความผิดลหุโทษ 

7.  มีสุขภาพร่างกายแขง็แรงสมบรูณ์ ไม่เป็นโรคหรือภาวะอนัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

     และการฝึกเขา้เตรียมทาํงาน 



8.  ไม่เป็นผูติ้ดยาเสพติด 

9.  หากเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(เป็นบุตรหรือผูท่ี้อยูใ่น

อุปการะของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ) จะไดรั้บการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ แต่ตอ้งผา่นเกณฑต์ามท่ีกาํหนด 

 

วธีิการคัดเลอืก ข้ันตอนและรายละเอยีดการพจิารณา 

ข้ันตอนที ่1 

1.  พิจารณาผลการเรียนสะสมเฉล่ีย 5 เทอม (ชั้น ม.4 –ม.6 เทอม 1) ไม่นอ้ยกวา่ 3.00 และ  

1.1 สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์

มีผลการเรียนวิชาเฉล่ียสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1)  ของวชิา ภาษาองักฤษ เคมี และ

ชีววทิยา  แต่ละวชิา ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3.50  

1.2 สาขาวชิากิจกรรมบาํบดั 

มีผลการเรียนวิชาเฉล่ียสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1)  ของวชิา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ 

และชีววทิยา แต่ละวชิา ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3.50 

1.3   สาขาวชิารังสีเทคนิค 

มีผลการเรียนวิชาเฉล่ียสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1)  ของวชิา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และ

ชีววทิยา แต่ละวชิา ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3.50 

1.4 สาขาวชิากายภาพบาํบดั 

มีผลการเรียนวิชาเฉล่ียสะสม 5 เทอม (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1)  ของวชิา ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ 

ฟิสิกส์ และชีววทิยา  แต่ละวชิา ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3.50 

2.  พิจารณาจากคะแนนสอบวชิาสามญั ดงัน้ี 

2.1 สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ จาํนวน 3 วชิา ไดแ้ก่ วชิา   
 เคมี ชีววทิยา และภาษาองักฤษ 

2.2 สาขาวชิากิจกรรมบาํบดั     จาํนวน 4 วชิา ไดแ้ก่ วชิา   
 ชีววทิยา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

2.3 สาขาวชิารังสีเทคนิค          จาํนวน 7 วชิา ไดแ้ก่ วชิา   
 เคมี ชีววทิยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และสังคมศึกษา 

2.4 สาขาวชิากายภาพบาํบดั     จาํนวน 7 วชิา ไดแ้ก่ วชิา   
 เคมี ชีววทิยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และสังคมศึกษา 

3.  ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบสัมภาษณ์ ไม่เกนิ 3 เท่า ของจาํนวนรับ 

 

ข้ันตอนที ่2 

1.  ผูผ้า่นการคดัเลือกจะตอ้งตรวจร่างกายและตาบอดสี โดยศูนยส์ร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ และ

คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2.  สอบสัมภาษณ์ 

3.  การตดัสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือวา่เป็นท่ีส้ินสุด 

 



 

 

3.  ระบบกลางการคัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  (Admission) 

ปีการศึกษา 2560 
 

สาขาวชิา คุณสมบัติเฉพาะ 

- เทคนิคการแพทย์ 

- กจิกรรมบําบัด 

- รังสีเทคนิค 

- กายภาพบําบัด 

1.  เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์       

และคณิตศาสตร์ เท่านั้น 

2.  ผูท่ี้สอบผา่นการคดัเลือกมีสิทธ์ิเขา้สอบสัมภาษณ์จะตอ้งนาํผลการตรวจตาบอดสี   

       และรายงานการตรวจสุขภาพ ท่ีไดต้รวจจากศูนยส์ร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม่ และ ศูนยบ์ริการเทคนิคการแพทยค์ลินิก คณะเทคนิค

การแพทย ์มาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ (สามารถ Download แบบฟอร์มตรวจ

สุขภาพ จาก www.reg.cmu.ac.th ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                    รูปแบบการพจิารณาการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกฬีาระดับชาติ โดยวธีิรับตรงแบบพเิศษ ปีการศึกษา 2560 

ทีค่ณะกรรมการพฒันากฬีาดําเนินการรับนักศึกษาเอง 

คณะ...............................................................................................สาขาวชิา....................................................................... หมายเหต ุ.-   สาขาวชิาละ 1 แผ่น  

สาขาวชิา วธีิการคดัเลือกนกัศึกษา เง่ือนไข / 

คุณสมบติัเฉพาะ 

สิทธิประโยชน์

ท่ีจะไดรั้บ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 
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            ทาํเคร่ืองหมาย  ตามช่วงเวลา 

 1.  ระยะเวลาเดียวกบั พสวท. 

  เดือน........................... 

 2.  ระยะเวลาเดียวกบั 

  โควตาภาคเหนือ เดือน....................... 

 3.  ระยะเวลาเดียวกบั 

  โครงการพฒันาคุณภาพฯ เดือน................. 

 4.  ระยะเวลาเดียวกบั กสพท. 

  เดือน........................................ 

 5.  ระยะเวลาเดียวกบัภาคพิแศษ 

  เดือน...................................... 

 6.   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

  .............................................. 

            

            

            

            

            

เอกสารหมายเลข 3.1 

คณะ ไมมี่โครงการรับนกัเรียนผูมี้ความสามารถดีเด่นดา้นกีฬา

ระดบัชาติ โดยวธีิรับตรงแบบพิเศษ 



กายภาพบําบัด เทคนิคการแพทย์ 

 

                                    รูปแบบการพจิารณาการรับนักศึกษาโครงการพฒันาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกฬีา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 

ทีค่ณะกรรมการพฒันากฬีาดําเนินการรับนักศึกษาเอง 

คณะ...............................................................................................สาขาวชิา....................................................................... หมายเหต ุ.-   สาขาวชิาละ 1 แผ่น  

สาขาวชิา วธีิการคดัเลือกนกัศึกษา เง่ือนไข / 

คุณสมบติัเฉพาะ 

สิทธิประโยชน์

ท่ีจะไดรั้บ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 
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กายภาพบาํบดั            ทาํเคร่ืองหมาย  ตามช่วงเวลา 

 1.  ระยะเวลาเดียวกบั พสวท. 

  เดือน........................... 

 2.  ระยะเวลาเดียวกบั 

  โควตาภาคเหนือ เดือน....................... 

 3.  ระยะเวลาเดียวกบั 

  โครงการพฒันาคุณภาพฯ เดือน............. 

 4.  ระยะเวลาเดียวกบั กสพท. 

  เดือน........................................ 

 5.  ระยะเวลาเดียวกบัภาคพิแศษ 

  เดือน...................................... 

 6.   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

  .............................................. 

            

            

            

            

            

เอกสารหมายเลข 3.2 



 

รูปแบบการพจิารณาการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาคพเิศษ  ปีการศึกษา 2560 

ทีสํ่านักทะเบียนและประมวลผล ดําเนินการรับสมัครให้คณะ 

คณะ...............................................................................................สาขาวชิา....................................................................... หมายเหต ุ.-   สาขาวชิาละ 1 แผ่น  

สาขาวชิา วธีิการคดัเลือกนกัศึกษา เง่ือนไข / 

คุณสมบติัเฉพาะ 

สิทธิประโยชน์

ท่ีจะไดรั้บ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 
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            ทาํเคร่ืองหมาย  ตามช่วงเวลา 

 1.  ระยะเวลาเดียวกบั พสวท. 

  เดือน........................... 

 2.  ระยะเวลาเดียวกบั 

  โควตาภาคเหนือ เดือน....................... 

 3.  ระยะเวลาเดียวกบั 

  โครงการพฒันาคุณภาพฯ เดือน................. 

 4.  ระยะเวลาเดียวกบั กสพท. 

  เดือน........................................ 

 5.  ระยะเวลาเดียวกบัภาคพิแศษ 

  เดือน...................................... 

 6.   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

  .............................................. 

            

            

            

            

            

เอกสารหมายเลข 4 

 

คณะ ไม่มีโครงการรับนกัเรียนหลกัสูตรภาคพิเศษ 



 

รูปแบบการพจิารณาการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2560 

ทีค่ณะดําเนินการรับนักศึกษาเอง 

โครงการความร่วมมือรับนักศึกษาชายแดนภาคใต้ร่วมกบัศูนย์บริหารจังหวดัชายแดนภาคใต้ (โครงการความร่วมมือกบัรัฐ)  คณะเทคนิคการแพทย์  

สาขาวชิา วธีิการคดัเลือกนกัศึกษา เง่ือนไข / 

คุณสมบติัเฉพาะ 

สิทธิประโยชน์

ท่ีจะไดรั้บ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 

ผล
กา

รเ
รีย

น
 (ม

.4
-ม

.6
) 

ท
ดส

อบ
บ

ูรณ
าก

าร
วทิ

ย-์
คณิ

ต 

ท
ดส

อบ
ท

าง
วชิ

าก
าร

ขอ
งค

ณ
ะ 

แฟ้
มป

ระ
วตัิ

ส่
วน

ตวั
 

 
เข

า้ 
W

or
ks

ho
p 

G
A

T 

PA
T 

(โ
ป

รด
ระ

บุ
 P

A
T 

1-
7)

 

วชิ
าส

าม
ญั

 9
 ว

ชิา
 

อื่น
ๆ 

โป
รด

ระ
บุ

แน
บ

ท
า้ย

    

เทคนิคการแพทย ์            รายละเอียด  ทาํเคร่ืองหมาย  ตามช่วงเวลา 

 1.  ระยะเวลาเดียวกบั พสวท. 

  เดือน........................... 

 2.  ระยะเวลาเดียวกบั 

  โควตาภาคเหนือ เดือน....................... 

 3.  ระยะเวลาเดียวกบั 

  โครงการพฒันาคุณภาพฯ เดือน................. 

 4.  ระยะเวลาเดียวกบั กสพท. 

  เดือน........................................ 

 5.  ระยะเวลาเดียวกบัภาคพิแศษ 

  เดือน...................................... 

 6.   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

กิจกรรมบาํบดั            ดงัแนบ  

รังสีเทคนิค            

กายภาพบาํบดั            

            

            

 

เอกสารหมายเลข 5 



 

รูปแบบการพจิารณาการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2559 

ทีค่ณะดําเนินการรับนักศึกษาเอง 

โครงการรับนักศึกษาสาขาวชิากจิกรรมบําบัด กายภาพบําบัด เทคนิคการแพทย์ และ รังสีเทคนิค เป็นกรณพีเิศษ เพื่อการพฒันาอ๋มก๋อยอย่างยัง่ยืน  

สาขาวชิา วธีิการคดัเลือกนกัศึกษา เง่ือนไข / 

คุณสมบติัเฉพาะ 

สิทธิประโยชน์

ท่ีจะไดรั้บ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 
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เทคนิคการแพทย ์            รายละเอียด  ทาํเคร่ืองหมาย  ตามช่วงเวลา 

 1.  ระยะเวลาเดียวกบั พสวท. 

  เดือน.......................... 

 2.  ระยะเวลาเดียวกบั 

  โควตาภาคเหนือ เดือน........................ 

 3.  ระยะเวลาเดียวกบั 

  โครงการพฒันาคุณภาพฯ เดือน................ 

 4.  ระยะเวลาเดียวกบั กสพท. 

  เดือน................................ 

 5.  ระยะเวลาเดียวกบัภาคพิเศษ 

  เดือน................................ 

 6.   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

กิจกรรมบาํบดั            ดงัแนบ  

รังสีเทคนิค            

กายภาพบาํบดั            

            

            

 

เอกสารหมายเลข 4 



 

 


	3.  ระบบกลางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  (Admission)
	ปีการศึกษา 2560

