
กําหนดการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2566

2.1 ประเภทโครงการที่ดําเนินการโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล

2.1.1  การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ การรับนักเรียนรวมกับโควตาภาคเหนือ  การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา แหลงขอมูล

1 ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ. กอนเขาระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 28 ตค 65

เปนตนไป

https://student.mytcas.com

2 สมัครออนไลนผานระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม   

ปดระบบรับสมัครวันที่ 23 กุมภาพันธ 2566 เวลา 23.59 น.

14-23 กพ 66

3 พิมพใบสมัครจากระบบรับสมัคร นําใบสมัครและเงินคาสมัครไปยื่น-ชําระเงิน ที่หนวยรับสมัครของโรงเรียน

ที่นักเรียนศึกษาอยูเทานั้น  ปดระบบพิมพเอกสารวันที่ 24 กพ 66 เวลา 23.59 น.

14-24 กพ 66

4 ผูประสงคสมัครโครงการชาวไทยภูเขา สมัครผานระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ปดระบบรับสมัครวันที่ 

23 กุมภาพันธ 2566 เวลา 23.59 น.  และพิมพใบสมัครของโครงการจัดสงนักศึกษาชาวไทยภูเขาจากระบบ 

ปดระบบพิมพเอกสารวันที่ 24 กุมภาพันธ 2566 เวลา 23.59 น.

14-23 กพ 66

5 ผูสมัครโครงการชาวไทยภูเขายื่นเอกสารการสมัครตามที่กรมการปกครองกําหนด  

ณ ที่วาการอําเภอ ที่มีภูมิลําเนาปจจุบัน

14-24 กพ 66

6 หนวยรับสมัครของโรงเรียนนําสงเงินคาสมัคร สามารถเลือกชําระผาน 2 ชองทาง ดังนี้

1.ชําระเงินสดคาสมัครผานเคานเตอรธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา ตามเวลาทําการของธนาคาร   

2.ชําระคาสมัครผานระบบ QR Code โดยสแกนผานทาง Mobile Banking ของทุกธนาคาร 

โดยชําระไมเกินเวลา 16.00 น. ของวันที่ 2 มีนาคม 2566 เทานั้น

27 กพ- 2 มีค 66

7 หนวยรับสมัครของโรงเรียนนําสงเอกสารการสมัครใหมหาวิทยาลัยเชียงใหม 27 กพ- 4 มีค 66

8 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รับการคัดเลือก/จํานวนโควตาที่จัดสรร 3 เมย 66

9 สําหรับผูที่ประสงคจะเปลี่ยนแปลงการสมัคร : แกไข/ยกเลิกสาขาวิชาโควตาภาคเหนือ หรือยกเลิกโครงการอื่น 

ปดระบบเวลา 23.59 น.

18 เมย 66

10 มช.ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก เปนรายบุคคล 2 พค 66

11 ทปอ.ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก รอบที่ 2 4 พค 66

12 ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ระบบของ ทปอ. 4-5 พค 66

13 สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์ไปแลว (ผูยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 และ 2) 6 พค 66

14 มช.ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา รอบที่ 2 ในระบบ เปนรายบุคคล 9 พค 66 https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

15 ผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหมกรอกทะเบียนประวัติ 30 พค-2 มิย 66

16 พิมพเอกสาร มชท01 ใหผูปกครองลงนาม 5-9 มิย 66

17 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา และสงเอกสารประกอบการรายงานตัวเปนไฟล pdf 6-9 มิย 66

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 กําหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
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2.1.2  การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ ประเภทโครงการที่ดําเนินการโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา แหลงขอมูล

1 ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ. กอนเขาระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 28 ตค 65

เปนตนไป

https://student.mytcas.com

2 สมัครออนไลน เปดรับสมัครผานระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม   

ปดระบบรับสมัครวันที่ 23 กุมภาพันธ 2566 เวลา 23.59 น.

14-23 กพ 66 https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply 

3 ชําระคาสมัคร สามารถเลือกชําระผาน 2 ชองทาง ดังนี้

1.ชําระเงินสดคาสวมัครผานเคานเตอรธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา ตามเวลาทําการของธนาคาร

2.ชําระคาสมัครผานระบบ QR Code โดยสแกนผานทาง Mobile Banking ของทุกธนาคาร

โดยชําระไมเกินเวลา 23.00 น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ 2566 เทานั้น

14-24 กพ 66

4 อัปโหลดไฟลเอกสารการสมัครผานระบบรับสมัคร (ออนไลน)  

ปดระบบสงเอกสารวันที่ 24 กุมภาพันธ 2566 เวลา 23.59 น.

14-24 กพ 66 https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

5 บางคณะ/สาขาวิชาอาจกําหนดใหมีการนําสงเอกสารการสมัครเพิ่มเติม ผานชองทางไปรษณียหรือบริษัทขนสงเอกชน

การจาหนาซองตองใชเอกสารที่อยูสําหรับการจัดสงที่พิมพจากระบบรับสมัคร   ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหมจะ

ยึดตราประทับไปรษณียเปนสําคัญ

14-24 กพ 66

6 ตรวจสอบสถานะการชําระเงิน และสถานะการรับเอกสารการสมัครของมหาวิทยาลัย

(ตรวจสอบไดจากระบบรับสมัคร โดยการ Login รายบุคคล)

20 กพ 66 

เปนตนไป

7 สําหรับผูที่ประสงคจะเปลี่ยนแปลงการสมัคร : แกไข/ยกเลิกสาขาวิชาโควตาภาคเหนือ หรือยกเลิกโครงการอื่น 

ปดระบบเวลา 23.59 น.

18 เมย 66

8 มช.ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก เปนรายบุคคล 2 พค 66

9 ทปอ.ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก รอบที่ 2 4 พค 66

10 ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ระบบของ ทปอ. 4-5 พค 66

11 สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์ไปแลว (ผูยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 และ 2) 6 พค 66

12 มช.ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา รอบที่ 2  ในระบบ เปนรายบุคคล 9 พค 66 https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

13 ผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหมกรอกทะเบียนประวัติ 30 พค-2 มิย 66

14 พิมพเอกสาร มชท01 ใหผูปกครองลงนาม 5-9 มิย 66

15 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา รูปแบบออนไลน และสงเอกสารประกอบการรายงานตัวเปนไฟล pdf 6-9 มิย 66

2.2  ประเภทโครงการที่ดําเนินการโดยคณะ

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา แหลงขอมูล

1 ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ. กอนเขาระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 28 ตค 65

เปนตนไป

https://student.mytcas.com

2 ดําเนินการสมัคร / ชําระเงิน / สงใบสมัคร ตามกําหนดการของคณะ (ระบบทีแคส ระบบ สทป ระบบคณะ)

3 ประกาศรายชื่อผูผานเกณฑการคัดเลือก ตามชองทางที่คณะระบุ

4 ทปอ.ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก รอบที่ 2 4 พค 66

5 ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ระบบของ ทปอ. 4-5 พค 66

6 สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์ไปแลว (ผูที่ไดยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 และ 2) 6 พค 66

7 มช.ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา รอบที่ 2  ในระบบ เปนรายบุคคล (ผูยืนยันสิทธิ์ตองสรางบัญชีผูใชงานใน

ระบบรับสมัครของสํานักทะเบียนฯ)

9 พค 66 https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

8 ผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหมกรอกทะเบียนประวัติ 30 พค-2 มิย 66

9 พิมพเอกสาร มชท01 ใหผูปกครองลงนาม 5-9 มิย 66

10 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา รูปแบบออนไลน และสงเอกสารประกอบการรายงานตัวเปนไฟล pdf 6-9 มิย 66

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 กําหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
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ติดตาม

กําหนดการขอมูล

ตางๆไดที่เว็บไซต

ของคณะโดยตรง

คณะวิจิตรศิลป์

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

คณะพยาบาลศาสตร์

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