ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เรื่อง ใหนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ผูสอบผานขอเขียนมาสอบสัมภาษณ
ตรวจรางกาย เอกซเรย เพื่อการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ปการศึกษา 2560
--------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดดําเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ
เพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2560 และไดดําเนินการสอบคัดเลือกไปแลว
เมื่อวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2559 นัน้
เพื่อใหการดําเนินการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2560 ดําเนินไปดวย
ความเรี ย บร อ ย มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ข อให นั ก เรี ย นในเขตพั ฒ นาภาคเหนือ ผู ส อบผ า นข อ เขีย นมาสอบ
สัมภาษณ ตรวจรางกายและเอกซเรย เพื่อการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2560
ตามขั้นตอนดังนี้

มหาวิทยาลัยเชียงใหมกําหนดใหผูที่สอบผานขอเขียนไปสอบสัมภาษณ
ตรวจรางกาย เอกซเรย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีกําหนดการและแนวปฏิบัติดังนี้

- ผูสอบไดรหัส 0001 –0060 (กลุมวิทย-คณิต) SD1 SD2 SD4 SD5 SD6 SD7
แพทยชนบท , แพทย ODOD และ 0070 – 0112 (กลุมภาษาตางประเทศ) SD3
- ผูสอบไดโครงการจัดสงนักศึกษาชาวไทยภูเขา รหัส 0038, 0039, 0040, 0041,
0042, 0047, 0049, 0052, 0053, 0054 และ 0070, 0071, 0072, 0073, 0074,
0075, 0076, 0077, 0078, 0081, 0082, 0088, 0093, 0095, 0098, 0100, 0101,
0102, 0103
มหาวิทยาลัยเชียงใหม กําหนดใหผูทสี่ อบผานขอเขียนมาสอบสัมภาษณ ตรวจรางกาย และเอกซเรย
ในวันที่ 28-29 มกราคม 2560 โดยใหเปนไปตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้ 2 ฉบับ คือ
1. รายละเอียดการตรวจสุขภาพนักเรียนเพื่อเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2560
วันเสารที่ 28 มกราคม 2560
2. กําหนดการสอบสัมภาษณผูสอบผานขอเขียน การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ
ปการศึกษา 2560

หรือ ติดตามรายละเอียดตาง ๆ ไดทาง Website http://www.reg.cmu.ac.th
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กําหนดการทดสอบความพรอม ตรวจรางกาย เอกซเรย สอบสัมภาษณ
โควตาภาคเหนือ โครงการผลิตแพทยเพิ่มเพือ่ ชาวชนบท โครงการกระจายแพทยแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน
ปการศึกษา 2560
ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วัน เดือน ป
อาทิตยที่ 15 ม.ค. 60

เสารที่ 28 ม.ค. 60

โครงการ

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

08.00 – 08.30 น.

ประชุมผูปกครองและนักเรียน หองประชุมชั้น 2
ชี้ แ จงเรื่ อ งสั ญ ญาการเป น อาคารเรียนรวม
นักศึกษาแพทย
และระบบ Clearing house

08.30 – 12.00 น.

ตรวจรางกาย
และเอกซเรย

ลานชั้น 1
และระเบียงชั้น 2
อาคารเรียนรวม

- โควตาภาคเหนือ
- แพทยชนบท
- แพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน

13.30 - 16.00 น.

ทดสอบความพรอม

หองประชุมชั้น 2
อาคารเรียนรวม

- โควตาภาคเหนือ

08.00 - 12.00 น.

สอบสัมภาษณ

ชั้น 5 และชั้น 6
อาคารราชนครินทร

- แพทยชนบท
- แพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน

13.00 - 16.30 น.

สอบสัมภาษณ

ชั้น 5 และชั้น 6
อาคารราชนครินทร

- โควตาภาคเหนือ
- แพทยชนบท
- แพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน

ทั้งนี้ใหผูที่สอบผานขอเขียนรหัส 001 คณะแพทยศาสตร โครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท โครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอ
หนึ่งทุน (ODOD) ปการศึกษา 2560 ปฏิบัติดังนี้
1. ตรวจรางกายที่ชั้น 2 อาคารเรียนรวม และเอกซเรยที่ลานชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เพียงแหงเดียวเทานั้น โดยจะมีคาใชจายประมาณ 1,610.-บาท โดยใหมาลงทะเบียนที่ชั้น 2 อาคารเรียนรวม ขอใหเตรียมบัตร
ประจําตัวประชาชนและรูปถายขนาด 1 นิ้วสําหรับติดใบรายงานตรวจสุขภาพมาดวย โดย Download แบบฟอรมจาก
http://www.reg.cmu.ac.th/
2. นําแบบฟอรมใบยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาและยินยอมสงชื่อตัดสิทธิ์การคัดเลือกระบบรับตรงของกสพท. ระบบแอดมิชชั่นกลาง
ของสอท.และโครงการพิเศษอื่นๆ มาสงในวันสอบสัมภาษณ โดย Download แบบฟอรมจาก http://www.reg.cmu.ac.th/
3. เฉพาะโครงการแพทยชนบท และ โครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน ใหนําใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้น
ม.4 และ ม.5 แยกแตละชั้นป และสําเนาทะเบียนบานตามภูมิลําเนาที่สมัครมาสงในวันทดสอบความพรอม (วันที่ 15 ม.ค. 60)
4. เขารวมประชุมผูปกครองและนักเรียน ชี้แจงเรื่องสัญญาการเปนนักศึกษาแพทย และระบบ Clearing house(วันที่ 15 ม.ค. 60)
หากไมดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ในการเขาศึกษาในคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
“ในกรณีผูสอบผานไดลงนามยืนยันเขาศึกษากับสถาบันเรียบรอยแลว สถาบันจะสงชื่อ นามสกุล และเลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชนของบุคคลนั้นไปยังสํานักเลขาธิการกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย เพื่อสงใหทุกสถาบันสมาชิกดําเนินการคัด
ชื่อบุคคลนั้นออกจากกลุมผูมีสิทธิสอบในขั้นตอนตอไป หรือออกจาก รายชือ่ ผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกของสถาบันสมาชิก(ถามี)
และสถาบันสมาชิกฯ จะคัดชื่อออกทันที”
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1. ประกาศผลผูผา นการสอบสัมภาษณและมีสิทธิ์ยนื ยันเขาศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหมจะประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณจากการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนา
ภาคเหนือฯ ปการศึกษา 2560 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2560
2. บันทึกขอมูลประวัตินกั ศึกษา
ผูที่มีรายชื่อเปนผูผา นการสอบสัมภาษณ ใหปฏิบัตดิ ังตอไปนี้ (ประกาศวันที่ 20 ก.พ. 2560)
2.1 บันทึกขอมูลประวัตินักศึกษา ในวันที่ 20 มีนาคม – 7 เมษายน 2560 บนระบบ Internet
ทางเว็บไซต www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/ ใหครบถวนสมบูรณ เพื่อใช
สําหรับสงขอมูลเขาระบบ Clearing House และเพื่อการพิมพเอกสารประกอบการรายงานตัว
ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในชวงปลายเดือนกรกฎาคม 2560
2.2 กําหนดการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาจะประกาศใหทราบในประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ทางเว็บไซต www.reg.cmu.ac.th
3. การยืนยันเลือกที่เรียน 1 สถาบัน กับ ระบบ Clearing House
นักเรียนที่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณและมีสิทธิย์ ืนยันเขาศึกษา ใหดาํ เนินการดังนี้
3.1 เขาระบบของสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพือ่ รับรหัสผาน (Password)
จากเว็บไซตของสํานักทะเบียนฯ www.reg.cmu.ac.th ตั้งแตวนั ที่ 21-28 เมษายน 2560
เพื่อใชในการเขาระบบยืนยันสิทธิก์ ารเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ เคลียริ่งเฮาส (Clearing house)
3.2 เขาระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อไปยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา
เพียง 1 สถาบันเทานัน้ ทางเว็บไซต www.cuas.or.th ตั้งแตวนั ที่ 25-28 เมษายน 2560
หากผูมีสิทธิ์ยืนยันเขาศึกษาไมดําเนินการใด ๆ จะถือวาผูนั้นสละสิทธิ์การเขาศึกษาในระบบรับตรง
ของมหาวิทยาลัย / สถาบัน / กลุมสถาบันที่เขารวมในระบบเคลียริง่ เฮาสของปการศึกษา 2560
4. ประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม จ ะประกาศรายชื่อ ผู มี สิ ท ธิ์เ ข า ศึ ก ษาจากการสอบคั ด เลือ กนั ก เรี ย นในเขตพั ฒ นา
ภาคเหนือ เพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2560 ใหทราบเปนครั้งสุดทายหลังจากการยืนยันเขา
ศึกษาตามระบบ Clearing house แลว ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ทางเว็บไซต http://www.reg.cmu.ac.th
ในประกาศผลครั้งสุดทายนี้ หากปรากฏวาผูใดขาดคุณสมบัติของผูสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนา
ภาคเหนือฯ ตามที่ระบุไวในประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนา
ภาคเหนือ เพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2560 แมเพียงขอหนึ่งขอใดก็ตาม ผูนั้นยอมหมดสิทธิ์
ในการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2560 และหากผูส อบไดประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษาในระบบกลาง Admissions ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย
(ทปอ.) อีก จะตองขอสละสิทธิ์ในระบบ Clearing house
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5. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
สําหรับผูมีรายชื่อตามประกาศผลผูมสี ิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม และประสงคจะเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหมใหปฏิบตั ิ ดังนี้
1. พิมพเอกสารรายงานตัวขึน้ ทะเบียนเปนนักศึกษา (มชท.01-04) และเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ จากเว็บไซต
http://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/ เพื่อใชประกอบการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
2. เตรียมเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา พรอมหลักฐานอืน่ ๆ ตามประกาศ เรื่อง การรายงาน
ตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2560 นํามายืน่ ในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดให
รายงานตัวขึน้ ทะเบียนเปนนักศึกษา ในวันจันทรที่ 24 – วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
6. การจองที่พกั ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม
สําหรับนักเรียนที่มาจากตางจังหวัด หากประสงคจะเขาพักในหอพักในมหาวิทยาลัย ในชวงที่ศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม สามารถติดตอจองหอพัก ทาง Internet เว็บไซต http://udo.oop.cmu.ac.th
หรือติดตอสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท 0-5394-4747 -50
จึงประกาศใหทราบ และถือปฏิบัติโดยเครงครัดทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(ลงนาม)

อุษณีย คําประกอบ
(รองศาสตราจารยอษุ ณีย คําประกอบ)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปฏิบตั ิการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม

สําเนาถูกตอง
กานตพิชชา กระบี่นอย
(นางสาวกานตพิชชา กระบี่นอย)
พนักงานปฏิบัติงาน

