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โดย 

ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา 

 



ความเป็นมาของระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่

นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สมัครแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก 
เพื่อความเสมอภาค

สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะเข้าระบบ
Clearing House เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ ของผู้สมัคร 

รมว. ศธ. ได้มอบหมายให้ ทปอ. พิจารณาปรับรูปแบบการรับเข้าศึกษา โดยมีหลักการที่
ส าคัญคือ ให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบหลักสูตร ให้จัดการสอบเพื่อการคัดเลือกได้
หลังจากนักเรียนเรียนจบหลักสูตรโดยใช้ข้อสอบของส่วนกลาง และให้มีการบริหารสิทธิ์ใน
การสมัครเข้ามหาวิทยาลัย

ทปอ. ได้รับหลักการ โดยเสนอแนวทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
แบบใหม่ โดยสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ.จ านวน 30 แห่ง ร่วมกันพิจารณา
กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อต้องการให้เกิดความเท่า
เทียมกัน ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ด้วยหลักการ 3 ประการ

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ 
เรียกว่า Thai university Central Admission System (TCAS)

ทปอ. ราชภัฏ และ ทปอ. ราชมงคล ได้รับหลักการในการเข้าร่วมด าเนินการตามแนวทางนี้ดว้ย



ค าถาม :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครกี่รอบ แต่ละรอบเป็นอย่างไร ?
ค าตอบ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครทั้ง 5 รอบ ดังนี้

• การรับโดยไม่มีการสอบข้อเขียน ส ำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษ นักเรียนโควตำ นักเรียนเครือข่ำย ให้นักเรียนยื่น
สมัครโดยตรงกับสถำบันอุดมศึกษำ

รอบที ่1

• การรับแบบที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ โดยมีเงื่อนไข  
ต่ำง ๆ ระบุไว้ ส ำหรับนักเรียนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ี หรือโควตำ หรือโรงเรียนใน
เครือข่ำย และโครงกำรควำมสำมำรถพิเศษต่ำง ๆ ซึ่งสถำบันอุดมศึกษำจะ
ประกำศเกณฑ์กำรสอบให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถำบันอุดมศึกษำและ
เข้ำรับกำรคัดเลือกตำมเกณฑ์กำรสอบ

รอบที ่2

• การรับตรงร่วมกัน ส ำหรับนักเรียนในโครงกำรกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์
แห่งประเทศไทย (กสพท.) โครงกำรอื่น ๆ และนักเรียนท่ัวไป โดย ทปอ.เป็น
หน่วยกลำงในกำรรับสมัคร นักเรียนสำมำรถเลือกได้ 4 สำขำวิชำโดยไม่
เรียงล ำดับ แต่ละสถำบันอุดมศึกษำก ำหนดเกณฑ์ท่ีเป็นอิสระของตนเอง

รอบที ่3

• การรับแบบ Admission ส ำหรับนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ.เป็นหน่วย
กลำงในกำรรับสมัคร นักเรียนสำมำรถเลือกสมัครได้ 4 สำขำวิชำ แบบ
มีล ำดับ โดยใช้เกณฑ์ค่ำน้ ำหนักตำมที่ประกำศไว้ล่วงหน้ำ 3 ปี

รอบที ่

• การรับตรงอิสระ สถำบันอุดมศึกษำรับโดยตรงด้วยวิธีกำรของสถำบัน
เอง เพื่อเปิดโอกำสให้นักเรียนได้เรียนต่อรอบที ่5



การด าเนินการรับสมัครในแต่ละรอบ เป็นอย่างไร ?
ส าหรับนักเรียนที่อยากเข้าศึกต่อมหาวิทยาลยัเชียงใหม่

• การรับโดยไม่มีการสอบข้อเขียน
- รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศ
- รับสมัครทางเว็บไซต์ส านักทะเบียนและประมวลผล มช.

รอบที่ 1

• การรับแบบที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ
- รับสมัครนักกเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่(17 จังหวัดภาคเหนือ) หรือโควตา 
หรือโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่าง ๆ
- รับสมัครทางเว็บไซต์ส านักทะเบียนและประมวลผล มช.

รอบที ่2

• การรับตรงร่วมกัน
- รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศ
- รับสมัครโดย ทปอ.เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร

รอบที ่3

• การรับแบบ Admission
- รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศ
- รับสมัครโดย ทปอ.เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร

รอบที่ 

• การรับตรงอิสระ
- รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศ
- รับสมัครทางเว็บไซต์ส านักทะเบียนและประมวลผล มช.

รอบที ่5

สมัครที่ สทป. มช.

สมัครที่ ทปอ.

เว็บไซต์ส านกัทะเบียนและประมวลผล มช. หมายถึงhttps://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply

สมัครที่ สทป. มช.

สมัครที่ สทป. มช.

สมัครที่ ทปอ.



ผู้สมัคร สมัครโดยตรงกับสถาบัน

สถาบันอุดมศึกษา/สาขาวิชา คัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนด

สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อเข้าสู่ระบบ Clearing House 
ตามจ านวนที่ประกาศรับ

ผู้สมัครเข้าระบบเพื่อเลือกสาขาวิชาที่ต้องการ

การด าเนินการสมัครรอบที่ 1 และ รอบที่ 2

ผู้สมัคร
ตัดสินใจ เลือกไม่เลือก

ทปอ. คืนสิทธิ์ให้
สามารถสัมครรอบต่อไปได้

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ = ได้ที่เรียน
ไม่สามารถสมัครรอบต่อไปได้

ผู้สมัครสละสิทธิ์



ผู้สมัครเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบไม่มีล าดับ
ทปอ. เป็นหน่วยกลางรับสมัคร

สถาบันอุดมศึกษา/สาขาวิชา คัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนด

สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อเข้าสู่ระบบ Clearing House ตามจ านวนที่ประกาศรับ

ผู้สมัครเข้าระบบเพื่อเลือกสาขาวิชาที่ต้องการ

การด าเนินการสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

ทปอ. คืนสิทธิ์ให้
สามารถสมัครรอบต่อไปได้

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์
ไม่สามารถสมัครรอบต่อไปได้

ผู้สมัครสละสิทธิ์

ผู้สมัคร
ตัดสินใจ เลือกไม่เลือก

สถาบันฯ สัมภาษณ์
หรือด าเนินการอื่น ๆ

สถาบันฯ
ตัดสินใจ

รับ

ไม่รับ

ได้ที่เรียน
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เปรียบเทียบความแตกต่างของ 
ระบบการรับเข้าศึกษาแบบเดิม กับระบบใหม่ Thai university Central Admission System  (TCAS) 

เริ่มใช้ต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
 

ประเด็น ระบบเดิม ระบบ TCAS 
1. หลักการ 1) มีกำรสอบช่วงกลำงภำคถึงปลำยภำคเรียนที่ 2 ของ

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
2) นักเรียนสมัครสอบได้หลำยสำขำวิชำ หลำยสถำบัน               

ท ำให้เกิดกำรจองสิทธ์ิซ้ ำซ้อน และบำงรำยอำจมี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจองสิทธ์ิจ ำนวนมำก 

3) สถำบันอุดมศึกษำของรัฐสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
ไม่เข้ำร่วมในระบบ Clearing House ครบทุก
สถำบัน (เน่ืองจำกให้เข้ำร่วมควำมควำมสมัครใจ)  
ท ำให้เกิดกำรใช้สิทธ์ิซ้ ำซ้อน 

1)  มีกำรสอบหลังจำกสิ้นสุดภำคเรียนที่ 2 ของชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6 

2)  นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธ์ิ ในกำรตอบรับใน
สำขำวิชำที่เลือก เพื่อควำมเสมอภำค และไม่ต้อง
มีค่ำใช้จ่ำยในกำรจองสิทธ์ิจ ำนวนมำก 

3)  สถำบันอุดมศึกษำของรัฐสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรทุกแห่งจะเข้ำระบบ 
Clearing house เพื่อบริหำร  1 สิทธ์ิ  

2. ความร่วมมือกันของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ทปอ. ทปอ.มรภ. ทปอ.มทร. ทปอ.อุดมศึกษำเอกชนและ
สถำบันอุดมศึกษำอ่ืน มีกำรด ำเนินกำรตำมอัธยำศัย 

1) มีควำมร่วมมือกันทั้งระบบกำรบริหำรจัดกำร 
กำรบริหำรสิทธ์ิ และกำรจัดส่งข้อมูลจ ำนวน
นักเรียนที่รับเข้ำส ำหรับสถำบันอุดมศึกษำของ
รัฐสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรทุกแห่ง 

2) สถำบันอุดมศึกษำเอกชนเข้ำร่วมกรณีกำรจัดส่ง
ข้อมูลจ ำนวนนักเรียนที่รับเข้ำ 

3) สถำบันอุดมศึกษำเอกชนและสถำบันอุดมศึกษำ
ของรัฐอ่ืนๆ นอกสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
สำมำรถเข้ำร่วมกับ TCAS ได้โดยกำรสมัครใจ 

3. กระบวนการสมัคร 1) รูปแบบ วิธีกำร และจ ำนวนรอบ ของกำรรับตรง
ขึ้นกับสถำบันอุดมศึกษำ 

2) กำรสมัครส่วนกลำงร่วมกันมี 1 ครั้ง คือ Admission 

1) มีกำรบริหำรจัดกำรกลำงร่วมกันทั้งหมด 
2) เปิดโอกำสให้นักเรียนเลือกสมัครในแต่ละรอบ

ด้วยควำมรู้และศักยภำพของตนเอง ตำมที่
ก ำหนด 

3) กำรสมัครส่วนกลำงร่วมกันมี 2 ครั้ง คือ รับตรง
ร่วมกัน และ Admission 

4. ค่าใช้จ่าย  1) มีค่ำใช้จ่ำยในกำรสมัครสอบ และสมัครคัดเลือก
ทั้งหมดประมำณ 900 – 2,000 บำท  และเพิ่มเติม
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ในกำรว่ิงรอกสมัครสอบตำมจ ำนวน
แห่งที่สมัคร ซ่ึงอำจมีข้อสอบซ้ ำซ้อนกับกำรสอบ
กลำง 

2) มีค่ำใช้จ่ำยในกำรจองสิทธ์ิหรือลงทะเบียนหลำยครั้ง
ตำมจ ำนวนสำขำวิชำที่ต้องกำรจองไว้ 

1) มีค่ำใช้จ่ำยในกำรสมัครสอบ และสมัครคัดเลือก
ทั้งหมดประมำณ 900 – 2,000 บำท ครั้งเดียว 
ขึ้นอยู่กับจ ำนวนสำขำวิชำที่เลือก และเพิ่มเติม
ส ำหรับจ ำนวนวิชำเฉพำะ (ไม่ซ้ ำซ้อนกับวิชำ
สอบกลำง) ของสถำบันอุดมศึกษำที่ต้องกำร
สมัคร 

2) มีค่ำใช้จ่ำยในกำรจองสิทธ์ิหรือลงทะเบียนเพียง
ครั้งเดียว ถ้ำสอบได้และตัดสินใจเลือกใน
สำขำวิชำที่ต้องกำร 

5. โอกาสในการเลือก
สาขาตามความ
ต้องการของตนเอง 

สำมำรถท ำได้เต็มที่ตำมควำมต้องกำรและคุณสมบัติของ
นักเรียน โดยจ ำนวนรอบที่ประกำศรับเป็นไปตำมควำม
ต้องกำรของสถำบันอุดมศึกษำ 

สำมำรถท ำได้เต็มที่ตำมควำมต้องกำรและคุณสมบัติ
ของนักเรียน โดยจ ำนวนรอบที่ประกำศรับมีจ ำนวน 5 
รอบตำมที่ TCAS ก ำหนด 
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ประเด็น ระบบเดิม ระบบ TCAS 
6. รายละเอียดของการสมัครและการบริหารจัดการ 
6.1 กำรรับตรงโดยใช้แฟ้ม
สะสมผลงำน แบบไม่มีกำร
สอบข้อเขียน 

นักเรียนสมัครกับสถำบันต่ำงๆ โดยสถำบันอำจ
ด ำเนินกำรคนละช่วงเวลำกัน 

นักเรียนสมัครกับสถำบันต่ำงๆ โดยก ำหนดใน
ช่วงเวลำเดียวกัน (การบริหาร 1 สิทธิ์) 

6.2 กำรรับแบบโควตำ มี
กำรสอบข้อเขียน 

นักเรียนสมัคร และสอบกับสถำบันโดยเป็นกำรสอบใน
พื้นที่ ตำมควำมประสงค์ของนักเรียน ผู้ปกครอง และ
โรงเรียนในพื้นที่ 

1) นักเรียนสมัครสอบข้อสอบกลำงกับ สทศ 
แล้วแต่ละสถำบันน ำคะแนนจำกส่วนกลำงไปใช้  

2) กำรสอบวิชำเฉพำะซ่ึงไม่ซ้ ำซ้อนกับวิชำสอบ
กลำง ด ำเนินกำรโดยสถำบันอุดมศึกษำ 

(ไม่จัดสอบซ้้าซ้อน) 
6.3 กำรรับตรงร่วมกันแบบ
มีกำรสอบข้อเขียน 

นักเรียนสมัคร และสอบกับสถำบันต่ำงๆ บำงสำขำวิชำ/
บำงสถำบัน รับจำกทั่วประเทศ 

นักเรียนสมัครสอบกับ สทศ โดยมีกำรรับสมัคร
คัดเลือกที่ ทปอ ด ำเนินกำร แล้วส่งรำยชื่อให้แต่ละ
สถำบันคัดเลือก โดยน ำคะแนนจำกส่วนกลำงไปใช้ 
(ไม่จัดสอบซ้้าซ้อน) 

6.4 Admissions ตำมเกณฑ์และองค์ประกอบ 9 กลุ่ม  ตำมเกณฑ์และองค์ประกอบ 9 กลุ่ม (ด ำเนินกำร
เหมือนเดิม) และอำจมีกลุ่มที่ 10 ส ำหรับแพทย์ซ่ึงจะ
ใช้เกณฑ์ของ กสพท. 

6.5 รับตรงอิสระ มีบำงสถำบัน มีบำงสถำบัน 
6.6 Clearing House มีบำงสถำบันเข้ำร่วม บำงสถำบันไม่ได้เข้ำร่วม ขึ้นกับ

ควำมสมัครใจ 
ทุกสถำบันอุดมศึกษำของรัฐในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรเข้ำร่วม รวมกับ
สถำบันอุดมศึกษำอ่ืนโดยควำมสมัครใจ                       
(การบริหาร 1 สิทธิ์) 

6.7 จ ำนวนครั้งของกำร
สอบของส่วนกลำง 

GAT/PAT 2 ครั้ง 
วิชำสำมัญ 1 ครั้ง 
ONET 1 ครั้ง 

GAT/PAT 1 ครั้ง 
วิชำสำมัญ 1 ครั้ง 
ONET 1 ครั้ง 
(นักเรียนอยู่ในชัน้เรียน) 

6.8 ช่วงเวลำของกำรสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 เดือน ตุลำคม – พฤศจิกำยน  
วิชำสำมัญ มกรำคม 
ONET ต้น มีนำคม  
GAT/PAT ครั้งที่ 2 กลำง มีนำคม 

GAT/PAT ปลำยเดือน กุมภำพันธ์ 
ONET ต้น มีนำคม 
วิชำสำมัญ กลำง มีนำคม 
(นักเรียนอยู่ในชัน้เรียน) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ (TCAS) ระดับปริญญาตร ี

ปีการศึกษา  2562    รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio 

 
 

ล าดับ

ที ่
วัน  เดือน  ป ี กจิกรรม 

1 1-12 ธนัวาคม  2561 

นักเรียนด าเนินการสมัคร ผ่านทาง website  http://www.reg.cmu.ac.th  

โดยช าระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา และส่งใบสมัคร 

พร้อมหลักฐานการช าระเงิน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามท่ีคณะก าหนด ให้

ส านักทะเบียนและประมวลผล (ปิดรับสมัครวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 น.) 

2 14 ธันวาคม 2561 
วันสุดท้ายในการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร   โดยให้ส่งทาง

ไปรษณีย์เท่านั้น ทั้งนี้จะยดึตราประทับไปรษณีย์เป็นส าคัญ 

3 28 ธันวาคม 2561 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมสีิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  

ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th 

4 5-6 มกราคม 2562 สอบสัมภาษณ์    ณ คณะท่ีได้รับการคัดเลอืก 

5 15 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

6 30-31 มกราคม 2562 
นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ 

Clearing House  ทาง website http://a.cupt.net 

7 2-3 กุมภาพนัธ์ 2562 

สละสทิธิห์ลังจากยนืยันสทิธิไ์ปแล้ว เพื่อสมัครและยนืยนัสทิธิ์ในรอบต่อไป 

(สละสทิธิ์ในระบบรับสมัคร TCAS ทั้ง 5 รอบ ไดเ้พียงครั้งเดียวเท่านั้น)    ทาง 

website http://a.cupt.net 

8 7 กุมภาพนัธ์ 2562 
ประกาศรายช่ือผูม้สีทิธิเ์ข้าศกึษา ในมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  

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

9 กรกฎาคม 2562 รายงานตัวขึน้ทะเบียนเป็นนักศกึษา 

 

ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ (TCAS) ระดับปริญญาตร ี

ปีการศึกษา  2562      รอบท่ี 2 

 

2.1  การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ และการรับนักเรยีนร่วมกับโควตาภาคเหนือ 
 

ล าดับ

ที ่
วัน  เดือน  ป ี กจิกรรม 

1 4-10 กุมภาพนัธ์ 2562 นักเรียนด าเนินการสมัคร ทาง website  http://www.reg.cmu.ac.th 

2 11-14 กุมภาพนัธ์ 2562 
นักเรียนพิมพใ์บสมัคร ทาง website  http://www.reg.cmu.ac.th  

และน าไปส่งหนว่ยรับสมัครของโรงเรียนท่ีนักเรียนศึกษาอยู่เท่านัน้ 

3 15-19 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสง่เอกสารการสมัครให้มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

4 1 มีนาคม 2562 
ประกาศเลขประจ าตัวผู้สมัคร / รายชื่อผู้มีสิทธ์ิรับการคัดเลือก / จ านวนโควตาท่ี

จัดสรรให้ ทาง website  http://www.reg.cmu.ac.th 

5 10 มนีาคม 2562 สอบวิชาเฉพาะของคณะวิจิตรศลิป์ ทีร่ับสมัครและจัดสอบเอง (FA1,FA3) 

6 6-8 เมษายน 2562 แก้ไขคณะและสาขาวิชา ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการเลือก 

7 12 เมษายน 2562 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและมสีิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  ทาง 

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

8 19 เมษายน 2562 

สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย ์ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 

ณ คณะที่ได้รับการคัดเลอืก  

(ซึ่งจะแจ้งรายละเอยีดเพิ่มเตมิในประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลอืกฯ) 

9 22 เมษายน 2562 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  

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

10 24-25 เมษายน 2562 
นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ผ่านระบบ 

Clearing House  ทาง website http://a.cupt.net 

11 26-27 เมษายน 2562 

สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว เพื่อสมัครและยืนยันสิทธิ์ในรอบต่อไป 

(สละสิทธิ์ในระบบรับสมัคร TCAS ทั้ง 5 รอบ ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น)    

ทาง website http://a.cupt.net 

12 1 พฤษภาคม 2562 
ประกาศรายชื่อผูม้สีิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

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

13 กรกฎาคม  2562 รายงานตัวขึน้ทะเบียนเป็นนักศกึษา 

 

ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 

http://www.reg.cmu.ac.th/
http://a.cupt.net/
http://a.cupt.net/
http://www.reg.cmu.ac.th/


 

2.2  การรับนักเรยีนโครงการพิเศษ 
 

ล าดับ

ที ่
วัน  เดือน  ป ี กจิกรรม 

1 19-26 กุมภาพันธ์ 2562 

นักเรียนด าเนินการสมัคร ทาง website  http://www.reg.cmu.ac.th  

โดยช าระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา และส่งใบสมัคร 

พร้อมหลักฐานการช าระเงิน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามทีค่ณะก าหนด ให้

ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

(ปิดรับสมัครวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น.) 

2 28 กุมภาพนัธ์ 2562 
วันสดุทา้ยในการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมคัร ใหส้่งทาง

ไปรษณีย์เท่านัน้ ทัง้นี้จะยดึตราประทับไปรษณีย์เปน็ส าคญั 

3 12 เมษายน 2562 
ประกาศรายชื่อผูม้สีิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  

ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th 

4 19 เมษายน 2562 สอบสัมภาษณ์    ณ คณะที่ได้รับการคัดเลอืก  

5 22 เมษายน 2562 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th 

6 24-25 เมษายน 2562 
นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ผ่านระบบ 

Clearing House  ทาง website http://a.cupt.net 

7 26-27 เมษายน 2562 

สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว เพื่อสมัครและยืนยันสิทธิ์ในรอบต่อไป 

(สละสิทธิ์ในระบบรับสมัคร TCAS ทั้ง 5 รอบ ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น)    

ทาง website http://a.cupt.net 

8 1 พฤษภาคม 2562 
ประกาศรายชื่อผูม้สีิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ทาง website   

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

9 กรกฎาคม  2562 รายงานตัวขึน้ทะเบียนเป็นนักศกึษา 

 

หมายเหตุ : โครงการท่ีด าเนินการโดยคณะ  ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ โดยสามารถติดต่อสอบถาม

รายละเอยีดได้ท่ีคณะท่ีประสงค์เข้าศึกษา 

ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

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


ก าหนดการคัดเลอืกบคุคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ (TCAS) ระดับปริญญาตร ี

ปีการศึกษา  2562     รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน 
 
 

ล าดับ

ที ่
วัน  เดือน  ป ี กจิกรรม 

1 17-29 เมษายน 2562 นักเรียนด าเนินการสมัครผ่านทาง website http://a.cupt.net 

2 9 พฤษภาคม 2562 

ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธ์ิสัมภาษณ์  ให้เข้ายืนยันสิทธ์ิในระบบ

ของ ทปอ. ทาง website  http://a.cupt.net 

เพื่อเลอืกสถาบันท่ีประสงค์จะไปสัมภาษณ ์   โดยถอืเป็นการยืนยันสถาบันใน 

ขั้นตอนเดียวกัน 

3 13-14 พฤษภาคม 2562 สอบสัมภาษณ์    ณ คณะที่ได้รับการคัดเลอืก  

4 17 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์   ทาง website http://a.cupt.net 

5 17-18 พฤษภาคม 2562 

สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว เพื่อสมัครและยืนยันสิทธิ์ในรอบ

ต่อไป (สละสิทธิ์ในระบบรับสมัคร TCAS ทั้ง 5 รอบ ได้เพียงครั้งเดียว

เท่านั้น)    ทาง website http://a.cupt.net 

6 กรกฎาคม  2562 รายงานตัวขึน้ทะเบียนเป็นนักศกึษา 

 

 

ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการคัดเลอืกบคุคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ (TCAS) ระดับปริญญาตร ี

ปีการศึกษา  2562     รอบที่ 4  การรับแบบ Admission 
 
 

ล าดับ

ที ่
วัน  เดือน  ป ี กจิกรรม 

1 9-19 พฤษภาคม 2562 นักเรียนด าเนินการสมัครผ่านทาง website http://a.cupt.net 

2 29 พฤษภาคม 2562 
ประกาศรายชื่อผูม้สีิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  

ทาง website http://a.cupt.net 

3 3-4 มถิุนายน 2562 สอบสัมภาษณ์   ณ คณะที่ได้รับการคัดเลอืก 

4 7 มิถุนายน 2562 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ ์ 

ทาง website http://a.cupt.net   

5 8-9 มิถุนายน 2562 

สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว เพื่อสมัครและยืนยันสิทธิ์ในรอบ

ต่อไป (สละสิทธิ์ในระบบรับสมัคร TCAS ทั้ง 5 รอบ ได้เพียงครั้งเดียว

เท่านั้น)    ทาง website http://a.cupt.net 

6 กรกฎาคม  2562 รายงานตัวขึน้ทะเบียนเป็นนักศกึษา 

 

 

ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการคัดเลอืกบคุคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ (TCAS) ระดับปริญญาตร ี

ปีการศึกษา  2562      รอบที่ 5  การรับตรงอิสระ 
 
 

ล าดับ

ที ่
วัน  เดือน  ป ี กจิกรรม 

1 
30 พฤษภาคม –               

4 มถิุนายน 2562 

นักเรียนด าเนินการสมัครผ่านทาง website  http://www.reg.cmu.ac.th  

โดยช าระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา และส่งใบสมัคร 

พร้อมหลักฐานการช าระเงิน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามท่ีคณะก าหนด ให้

ส านักทะเบียนและประมวลผล  

(ปิดรับสมัครวันท่ี 4 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น.) 

2 5 มิถุนายน 2562 
วันสุดท้ายในการสง่ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร  โดยให้ส่งทาง

ไปรษณีย์เท่านั้น ทั้งนี้จะยดึตราประทับไปรษณีย์เป็นส าคัญ 

3 14 มถิุนายน 2562 
ประกาศรายชื่อผูม้สีิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  

ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th 

4 22 มถิุนายน 2562 สอบสัมภาษณ์   ณ คณะที่ได้รับการคัดเลอืก 

5 27 มิถนุายน 2562 
ประกาศรายชื่อผูม้สีิทธิ์เข้าศึกษา 

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

6 กรกฎาคม  2562 รายงานตัวขึน้ทะเบียนเป็นนักศกึษา 

 

* โครงการที่คณะด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเองให้ตดิต่อที่คณะที่ประสงค์เข้าศึกษา 

* หลักสูตรนานาชาติ ให้ตดิต่อวิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัล หมายเลขโทรศัพท์ 053-942605-6 

ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 

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


 
 ปัญหาการด าเนนิงาน 

ปีการศกึษา 2561 

การพัฒนาการด าเนินงาน 

ปีการศกึษา 2562 

1. คณะสง่เอกสารก าหนดจ านวนรับและเกณฑ์

การรับสมัครมาให้ฝ่ายแนะแนวฯ บันทกึ

ขอ้มูลตอ้งใช้เวลามาก 

พัฒนาโปรแกรมให้คณะกรอก

จ านวนรับและเกณฑ์การรับสมัคร

ทาง web ท าให้ได้ข้อมูลเร็วขึ้น 

2. การส่งใบสมัครด้วยตนเองไม่มีหลักฐาน

ประทับตราไปรณีย์เป็นส าคัญ 

ได้ประกาศให้สง่ใบสมัครและ

Portfolio ทางไปรษณีย์เท่านัน้ 

3. การแกะซองเอกสารของผู้สมัครอาจท าให้

เอกสารสูญหายได้ 

ไม่ต้องแกะซองผู้สมัครแตใ่ห้ท าบาร์

โคด๊ไวท้ี่ใบจ่าหน้าซองเพื่อสแกนวา่

ได้รับใบสมัครแล้ว และระบุให้สง่

ซองละ 1 คนเท่านั้น 

4. เงื่อนไขโครงการชาวไทยภูเขาอันดับการ

เลือกตอ้งตรงกับ 1 ใน 2 อันดับของโควตา 

เมื่อให้มีการเปลี่ยนอันดับจงึท าให้อันดับการ

เลือกไม่ตรงกับของโควตา 

ยกเลิกเงื่อนไขอันดับการเลือกของ

ชาวเขาไม่ต้องตรงกับอันดับของ

โควตา 

5. ผู้สมัครสละสทิธไ์ด้หลายรอบ ทปอ.ให้สละสิทธิ์ได้เพียงครัง้เดยีว

เท่านั้น หลังจากยืนยันสิทธิ์แล้ว 

6. การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาต ิ

ด าเนินการโดยวิทยาลัยนานาชาติ 

การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร

นานาชาติ ด าเนินการโดยส านัก

ทะเบียนและประมวลผล 

 

 

 


