
โครงการรับเข้าศึกษาตอ่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ( หลักสูตรปกติ ) 

 

1. โครงการพัฒนาและส่งเสรมิเยาวชนดีเด่นทางการกฬีา 

 เงื่อนไข/คุณสมบัตเิฉพาะของผู้สมัคร 

1. มีประวัติและผลงานและความสามารถทางกฬีาเด่นในระดับใดระดับหนึ่ง ดังนี้  เป็นนักกีฬาตัวแทน

ทีมชาติ  เป็นนักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติ  เป็นนักกีฬาตัวแทนนักเรียนแข่งขันกีฬาในระดับ

นานาชาติ  มีความขยันหมั่นเพียรมีวินัยและยังฝึกฝนฝึกซ้อมกีฬาอยู่อย่างต่อเนื่องสม่่าเสมอและมี

ความเป็นผู้น่าด้านกฬีา ไม่เป็นโรคที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา   

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 (4 ภาคการศึกษา) ไม่ต่่ากวา่ 2.75  

และได้ผา่นการสอบ GAT / PAT โดยมีเกณฑ์ผลการสอบดังนี้ 

  2.1  GAT (ความถนัดทั่วไป)  ต้องได้รับคะแนนไม่ต่่ากวา่รอ้ยละ 40   

  2.2  PAT รหัส 72 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร)์  ต้องได้รับคะแนนไม่ต่่ากวา่รอ้ยละ 20 

    2.3  จ่านวนรับปีการศึกษาละ   2  คน 

2.4  รับสมัครและสอบคัดเลอืกให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่หรือตดิตาม

การประกาศรับสมัครได้ที ่www.reg.cmu.ac.th 

 

2. โครงการผลติบัณฑิตพยาบาลเพือ่การพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ยืน 

เงื่อนไข/คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

1. บิดา มารดาของผู้สมัครมีภูมิล่าเนาในเขตพื้นที่องค์กรปกครองของจังหวัดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 

ปีอายุไม่ต่่ากว่า 17 บริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร  เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์  ไม่มี

พยาธิสภาพหรอืโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา   

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 (4ภาคการศึกษา) ไม่ต่่ากวา่ 3.00 หรือเป็น 

ผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการเรียนไม่ต่่ากวา่ 3.00 และได้ผ่านการสอบ GAT 

/ PAT โดยมีเกณฑ์ผลการสอบดังนี้ 

  2.1  GAT (ความถนัดทั่วไป)  ต้องได้รับคะแนนไม่ต่่ากวา่รอ้ยละ 40   

  2.2  PAT รหัส 72 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร)์  ต้องได้รับคะแนนไม่ต่่ากวา่รอ้ยละ 20 

2.3  จ่านวนรับปีการศึกษาละ   10  คน 

2.4  การรับสมัครเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนของทุกป ีโดยต้องผ่านการคัดเลือกจากองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภูมิล่าเนาของผู้สมัครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ยื่น

เอกสารการสมัคร 

  2.5 การสอบคัดเลือกเดอืนธนัวาคมของทุกป ีหรือติดตามการประกาศรับสมัครได้ที ่

www.nurse.cnu.ac.th  หัวข้อ รับสมัคร/ประกาศผล 

http://www.reg.cmu.ac.th/
http://www.nurse.cnu.ac.th/


3. โครงการผู้ช่วยพยาบาลศึกษาต่อพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

เงื่อนไข/คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

1. ปฏิบัติงานในต่าแหน่งผู้ช่วยพยาบาลสังกัด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ส่าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลและส่าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายครบตามเกณฑ์ที่ก่าหนด มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์  และไม่มีพยาธิสภาพหรือโรค

ประจ่าตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2. จา่นวนรับปีการศึกษาละ   5  คน 

3. การรับสมัครเดือนตุลาคม ของทุกป ี 

4. การสอบคัดเลือกเดอืนธันวาคมของทุกป ี(สอบพรอ้ม Quata ภาคเหนือ) หรือตดิตามการประกาศ 

รับสมัครได้ที ่ www.nurse.cnu.ac.th  หัวข้อ รับสมัคร/ประกาศผล 

 

4. โครงการเด็กดมีีท่ีเรียน 

เงื่อนไข/คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

1. เป็นนักเรยีนมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 6  สายวิทยาศาสตร ์– คณิตศาสตร ์มีเกรดเฉลีย่สะสม 4 ภาค

การศึกษา ไมต่่่ากวา่ 2.75 และ คุณสมบตัิเฉพาะอืน่ๆ  ตามมหาวิทยาลยัฯ ก่าหนด 

2. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงานและ/หรอืประกาศเกยีรติคุณที่แสดงวา่เป็นผู้กระท่าความด ีมคีุณธรรม 

จรยิธรรม จนเปน็ที่ประจักษแ์ละอุทิศตนเพื่อช่วยเหลอืชุมชน โดยจะต้องจัดทา่โครงการหรือกจิกรรมที่

นอกเหนือจากที่โรงเรียนก่าหนดให้ โดยมีหนังสอืรับรองจากผูบ้รหิารสถานศึกษาทีน่ักเรยีนศึกษาอยู่

เป็นผู้รับรอง และจากผูน้า่ชุมชน เช่น ก่านนั ผูใ้หญ่บา้น ฯลฯ ซึ่งตอ้งมหีนังสือรับรองชื่อ-นามสกุล 

และต่าแหน่งของผู้รับรองบรรจุซองปิดผนึกพรอ้มเซ็นสลักหลังซอง  ทั้งนี ้โรงเรียนส่งผู้สมัครได้ 

โรงเรียนละ 1 คนเท่านั้น 

3. ตอ้งยื่นหลักฐานผลการสอบ GAT และ PAT 2 โดยมีเกณฑ์ของผลคะแนนสอบ 

          3.1  GAT (ความถนัดทั่วไป)  ต้องได้รับคะแนนไม่ต่่ากวา่รอ้ยละ 40   

  3.2  PAT รหัส 72 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร)์  ต้องได้รับคะแนนไม่ต่่ากวา่รอ้ยละ 20 

3.3  จ่านวนรับปีการศึกษาละ 10 คน 

3.4  รับสมัครและสอบคัดเลอืกให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่หรือตดิตาม

การประกาศรับสมัครได้ที ่www.reg.cmu.ac.th 

 

 

 

 

http://www.nurse.cnu.ac.th/
http://www.reg.cmu.ac.th/


5. โครงการสนับสนนุการจดัตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 

เงื่อนไข/คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

1. เป็นนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน 

วิทยาศาสตรใ์นโรงเรียน   

2. เป็นผู้มีสุขภาพรา่งกายและจิตใจสมบูรณ ์ ไม่มีพยาธิสภาพหรอืโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา   

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 (4 ภาคการศึกษา) ไม่ต่่ากวา่ 3.00 หรือเป็น 

ผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการเรียนไม่ต่่ากวา่ 3.00 และได้ผ่านการสอบ GAT 

/ PAT โดยมีเกณฑ์การพิจารณาของ GAT / PAT = 40 : 60 โดยมีเกณฑ์ผลสอบดังนี้ 

  3.1  GAT (ความถนัดทั่วไป)  ต้องได้รับคะแนนไม่ต่่ากวา่รอ้ยละ 40   

  3.2  PAT รหัส 72 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร)์  ต้องได้รับคะแนนไม่ต่่ากวา่รอ้ยละ 60 

3.3  จ่านวนรับปีการศึกษาละ   1  คน 

3.4  รับสมัครและสอบคัดเลอืกให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่หรือตดิตาม

การประกาศรับสมัครได้ที ่www.reg.cmu.ac.th 

 

6. โครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพือ่การพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามรอย

สมเด็จย่า 

เงื่อนไข/คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

 1. เป็นโครงการความร่วมมอืระหว่างภาครัฐ 

 2. คุณสมบัติและระเบียบการคัดเลือกใหไ้ปไปตามทีส่ภาการพยาบาลกา่หนด 

 3. การรบัสมัคร คัดเลือก ให้เป็นอ่านาจหน้าที่ของสภาการพยาบาล 

 4. จ่านวนรับปกีารศึกษาละ 2 คน 

 

7. โครงการเรียนดี 

เงื่อนไข/คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

1. เป็นนักเรยีนมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 6  สายวิทยาศาสตร ์– คณิตศาสตร ์มีเกรดเฉลีย่สะสม 4 ภาค

การศึกษา ไมต่่่ากวา่ 3.50 และ คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ  ตามมหาวิทยาลัยฯ ก่าหนด 

 2. ต้องมีแฟ้มประวตัิส่วนตัว และแฟม้สะสมผลงาน มาแสดงตอ่กรรมการในวันสอบสัมภาษณ์  

3. จ่านวนรับปีการศึกษาละ   1  คน 

4. รับสมัครและสอบคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือตดิตามการ

ประกาศรับสมัครได้ที ่www.reg.cmu.ac.th 

  

 

http://www.reg.cmu.ac.th/
http://www.reg.cmu.ac.th/


8. โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ( โควตา) 

เงื่อนไข/คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

1. เป็นนักเรยีนที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและมีภูมิล่าเนาในเขตพัฒนาภาคเหนือตอนบน 17 

 จังหวัด โดยมีภูมิล่าเนาอยูใ่นเขตจังหวัดที่ระบุ  3  เดือนย้อนหลงั โดยเป็นนักเรยีนช้ันม.4 - ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี 

           2. จา่นวนรับตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

3. รับสมัครและสอบคัดเลอืกให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือตดิตามการ

ประกาศรับสมัครได้ที ่www.reg.cmu.ac.th 

 

 

9. โครงการคัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยสมาคมอธกิารบดแีห่งประเทศไทย  

( สอท ) ( Admission ) 

เงื่อนไข/คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

1. ต้องศึกษารายวิชาในหลกัสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายครบตามเกณฑท์ี่ก่าหนดและมสีุขภาพสมบูรณ์ 

แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรอืมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2. รับสมัครและสอบคัดเลอืกให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สอท. หรอืติดตาม

การประกาศรับสมัครได้ที ่www.reg.cmu.ac.th  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reg.cmu.ac.th/
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โครงการรับเข้าศึกษาตอ่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ( หลักสูตรนานาชาต ิ) 

 

1. โครงการรับนักเรยีนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ( โควตา) 

เงื่อนไข/คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

1. เป็นนักเรยีนที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและมีภูมิล่าเนาในเขตพัฒนาภาคเหนือตอนบน 17 

 จังหวัด โดยมีภูมิล่าเนาอยูใ่นเขตจังหวัดที่ระบุ  3  เดือนย้อนหลงั โดยเป็นนักเรยีนช้ันม.4 - ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี 

           2. จา่นวนรับตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. รับสมัครและสอบคัดเลอืกให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือตดิตามการ

ประกาศรับสมัครได้ที ่www.reg.cmu.ac.th 

 

2. โครงการคัดเลอืกบคุคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยสมาคมอธกิารบดแีห่งประเทศไทย  

( สอท ) ( Admission ) 

เงื่อนไข/คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

1. ต้องศึกษารายวิชาในหลกัสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายครบตามเกณฑท์ี่ก่าหนดและมสีุขภาพสมบูรณ์ 

แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรอืมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2. รับสมัครและสอบคัดเลอืกให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /  

สอท. www.cuas.or.th หรือติดตามการประกาศรับสมัครได้ที่ www.reg.cmu.ac.th  

 

3. รับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาต ิ

เงื่อนไข/คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

  1.1 จะต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ 

   - TOEFL มากกว่าหรอืเท่ากับ 500  ( Paper - based ) / มากกว่า  

      หรือเท่ากับ 173 ( Computer - based ) / มากกว่าหรอืเท่ากับ 61  

      ( Internet - based ) หรือ 

   - IELTS มากกว่าหรอืเท่ากับ 5.0 

  1.2 คุณสมบัติทางวิชาการในกรณีผูส้มัครเป็นคนไทย ให้แนบผลคะแนนสอบ  

GAT และ PAT 2   

 2. จา่นวนรับปีการศึกษาละ 10 คน 

3. รับสมัครและสอบคัดเลอืกให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / วิทยาลยันานาชาติ 

หรือติดตามการประกาศรับสมัครได้ที่ www.cmuic.cmu.ac.th 

 

http://www.reg.cmu.ac.th/
http://www.cuas.or.th/
http://www.reg.cmu.ac.th/

