
ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS) ระดับปริญญาตรี 

ปีการศึกษา  2564   รอบที่ 2 แบบที่ 2  โควตา Quota

2.1 ประเภทโครงการที่ด าเนินการโดยส านักทะเบียนและประมวลผล

2.1.1  การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ การรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ  การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา แหล่งข้อมูล

1 ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบTCAS ของ ทปอ.  ก่อนเข้าระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 มค 64 

เป็นต้นไป

https://student.mytcas.com

2 นักเรียนสมัครออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปิดระบบรับสมัครวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 23.59 น.

1-11 มีค 64

3 นักเรียนพิมพ์ใบสมัครจากระบบรับสมัคร  น าใบสมัครและเงินค่าสมัครไปยื่น-ช าระเงิน 

ที่หน่วยรับสมัครของโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่เท่านั้น

1-12 มีค 64

4 ผู้ประสงค์สมัครโครงการชาวไทยภูเขา สมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และพิมพ์ใบสมัครของโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาจากระบบ

ปิดระบบรับสมัครวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 23.59 น.

1-11 มีค 64

5 ผู้สมัครโครงการชาวไทยภูเขายื่นเอกสารการสมัครตามที่กรมการปกครองก าหนด 

ณ ที่ว่าการอ าเภอ ที่มีภูมิล าเนาปัจจุบัน

1-12 มีค 64

6 หน่วยรับสมัครของโรงเรียนน าส่งเงินค่าสมัคร สามารถเลือกช าระผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1.ช าระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา ตามเวลาท าการของธนาคาร

2.ช าระผ่านระบบ QR Code โดยสแกนผ่านทาง Mobile Banking ของทุกธนาคาร

3.ช าระผ่านระบบ QR Code โดยสแกนผ่านตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)
การช าระเงนิผ่านระบบ QR Code ให้ช าระเงนิภายในเวลา 23.00 น. ของวันที ่19 มีนาคม 2564 เท่าน้ัน

15-19 มีค 64

7 หน่วยรับสมัครของโรงเรียนน าส่งเอกสารการสมัครให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15-19 มีค 64

8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก/จ านวนโควตาที่จัดสรร 9 เมย 64

9 ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะเปล่ียนแปลงการสมัคร : แก้ไข/ยกเลิกสาขาวิชาโควตาภาคเหนือ หรือ

ยกเลิกโครงการอื่น ปิดระบบเวลา 12.00 น.

29-30 เมย 64

10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นรายบุคคล 7 พค 64

11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 10 พค 64

12 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10-11 พค 64

13 สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 และ 2) 12-13 พค 64

14 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 เป็นรายบุคคล 15 พค 64 https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

15 ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากรอกทะเบียนประวัติ 2-5 มิย 64

16 พิมพ์เอกสาร มชท01 ให้ผู้ปกครองลงนาม 7-12 มิย 64

17 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รูปแบบออนไลน์ และส่งเอกสารประกอบการรายงานตัวเป็นไฟล์ pdf 9-12 มิย 64

ขอ้มูล ณ วนัที ่30 ตลุาคม 2563 ก าหนดการน้ีอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม

https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/

undergraduate/

https://student.mytcas.com

https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply  

https://student.mytcas.com/
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply


2.1.2  การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ  ประเภทโครงการที่ด าเนินการโดยส านักทะเบียนและประมวลผล

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา แหล่งข้อมูล

1 ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบTCAS ของ ทปอ.  ก่อนเข้าระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 มค 64 

เป็นต้นไป

https://student.mytcas.com

2 นักเรียนสมัครออนไลน์ เปิดรับสมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

ปิดระบบรับสมัครวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 23.59 น.

1-11 มีค 64

3 ผู้สมัครช าระค่าสมัคร สามารถเลือกช าระผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1.ช าระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา ตามเวลาท าการของธนาคาร

2.ช าระผ่านระบบ QR Code โดยสแกนผ่านทาง Mobile Banking ของทุกธนาคาร

3.ช าระผ่านระบบ QR Code โดยสแกนผ่านตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)
การช าระเงนิผ่านระบบ QR Code ให้ช าระเงนิภายในเวลา 23.00 น. ของวันที ่12 มีนาคม 2564 เท่าน้ัน

1-12 มีค 64

4 ส่งใบสมัคร หลักฐานการช าระเงิน และเอกสารประกอบการสมัคร โดยใช้เอกสารที่อยู่การจัดส่งที่พิมพ์จากระบบ

รับสมัคร  และน าส่งทางไปรษณีย์เท่าน้ัน  ทั้งน้ี จะยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นส าคัญ

1-14 มีค 64

5 ตรวจสอบสถานะการช าระเงิน และสถานะการรับเอกสารการสมัครของมหาวิทยาลัย

(ตรวจสอบได้จากระบบรับสมัคร โดยการ Login รายบุคคล)
6 มีค 64 

เป็นต้นไป

6 ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะเปล่ียนแปลงการสมัคร : แก้ไข/ยกเลิกสาขาวิชาโควตาภาคเหนือ หรือ

ยกเลิกโครงการอื่น ปิดระบบเวลา 12.00 น

29-30 เมย 64

7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เป็นรายบุคคล 7 พค 64 https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 เป็นรายบุคคล 10 พค 64

9 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10-11 พค 64

10 สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 และ 2) 12-13 พค 64

11 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2  เป็นรายบุคคล 15 พค 64 https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

12 ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากรอกทะเบียนประวัติ 2-5 มิย 64

13 พิมพ์เอกสาร มชท01 ให้ผู้ปกครองลงนาม 7-12 มิย 64

14 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รูปแบบออนไลน์ และส่งเอกสารประกอบการรายงานตัวเป็นไฟล์ pdf 9-12 มิย 64

2.2  ประเภทโครงการที่ด าเนินการโดยคณะ

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา แหล่งข้อมูล

1 ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบTCAS ของ ทปอ.  ก่อนเข้าระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 มค 64 

เป็นต้นไป

https://student.mytcas.com

2 นักเรียนด าเนินการสมัคร / ช าระเงิน / ส่งใบสมัคร ตามก าหนดการของคณะ ติดตาม

ก าหนดการ

ข้อมูลต่างๆได้

ที่เวบ็ไซต์ของ

คณะโดยตรง

3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ตามช่องทางที่คณะระบุ 7 พค 64
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 10 พค 64

5 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10-11 พค 64

6 สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 และ 2) 12-13 พค 64

7 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2   ตามช่องทางที่คณะระบุ 15 พค 64 https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

8 ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากรอกทะเบียนประวัติ 2-5 มิย 64

9 พิมพ์เอกสาร มชท01 ให้ผู้ปกครองลงนาม 7-12 มิย 64

10 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รูปแบบออนไลน์ และส่งเอกสารประกอบการรายงานตัวเป็นไฟล์ pdf 9-12 มิย 64

ขอ้มูล ณ วนัที ่30 ตลุาคม 2563 ก าหนดการน้ีอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม

คณะวิจิตรศิลป์

https://www.finearts.cmu.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์

https://www.science.cmu.ac.th

คณะเทคนิคการแพทย์

http://ams.cmu.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์

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

คณะสัตวแพทยศาสตร์

http://www.vet.cmu.ac.th
https://student.mytcas.com

https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/

undergraduate/
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https://student.mytcas.com

https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply 
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