กาหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS) ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio
ลาดับที่
1

วัน เดือน ปี
1-12 ธันวาคม 2561

กิจกรรม
นักเรียนดาเนินการสมัคร ผ่านทาง website http://www.reg.cmu.ac.th (ปิดระบบรับสมัคร
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 24.00 น.) ผู้สมัครชาระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) ทุกสาขา และส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการชาระเงิน และเอกสารหลักฐานต่างๆ
ตามที่คณะกาหนด ให้สานักทะเบียนและประมวลผล (ชาระเงินได้ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2561
ตามเวลาทาการของธนาคาร)

2

14 ธันวาคม 2561

วันสุดท้ายในการส่งใบสมัคร, หลักฐานการชาระเงิน และเอกสารประกอบการสมัครโดยให้ส่งทางไปรษณีย์
เท่านั้น ทั้งนี้จะยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสาคัญ

3

28 ธันวาคม 2561

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

4
5
6

5 มกราคม 2562
สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก
5 มกราคม 2562
ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ เฉพาะคณะกลุ่มสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปลายเดือนกรกฎาคม 2562 ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์คณะต่าง ๆ TCAS รอบที่ 1
(จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ )

7
8

28 มกราคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
30-31 มกราคม 2562 นักเรียนยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ
Clearing House ทาง website http://www.mytcas.com/TCAS62

9
10

5 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา รอบที่ 1 ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

ปลายเดือนกรกฎาคม 2562 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

กาหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561)

กาหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS) ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2
2.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ และการรับนักเรียนร่วมกับโควตาภาคเหนือ ,
การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา
ลาดับที่
1

วัน เดือน ปี
กิจกรรม
4-10 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนดาเนินการสมัคร ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th (ปิดระบบรับสมัคร
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น.)

2

11-14 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนพิมพ์ใบสมัคร ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
นาใบสมัครและเงินค่าสมัครไปยื่น-ชาระเงิน ที่หน่วยรับสมัครของโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่เท่านั้น
สาหรับผู้สมัครโครงการชาวไทยภูเขายื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร
ตามที่กรมการปกครองกาหนด ณ ที่วา่ การอาเภอ ที่มีภมู ิลาเนาอยู่ปจั จุบนั
(สอบถามกาหนดการได้ที่ ที่วา่ การอาเภอ)

3
4

15-19 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนส่งเอกสารการสมัครให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 มีนาคม 2562
ประกาศเลขประจาตัวผู้สมัคร / รายชื่อผู้มีสิทธิร์ ับการคัดเลือก / จานวนโควตาที่จัดสรรให้
ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th

5
6
7
8

10 มีนาคม 2562
6-7 เมษายน 2562
12 เมษายน 2562
19 เมษายน 2562

9
10

24 เมษายน 2562
24-25 เมษายน 2562

11

27 เมษายน 2562

12

สอบวิชาเฉพาะของคณะวิจิตรศิลป์ ที่รับสมัครและจัดสอบเอง (FA1,FA3)
แก้ไขคณะและสาขาวิชา สาหรับผู้ที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก , เข้ารับการตรวจร่างกายและเอกซเรย์
ตามสถานที่ที่กาหนด (จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
นักเรียนยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ
Clearing House ทาง website http://www.mytcas.com/TCAS62
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา รอบที่ 2 ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

ปลายเดือนกรกฎาคม 2562 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

กาหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561)

2.2 การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ (สานักทะเบียนและประมวลผลดาเนินการ)
ลาดับที่
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
1
19-26 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนดาเนินการสมัคร ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
(ปิดระบบรับสมัครวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น.) โดยชาระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) ทุกสาขา และส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการชาระเงิน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่
คณะกาหนด ให้สานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ชาระเงินได้ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ตามเวลาทาการของธนาคาร)
2

28 กุมภาพันธ์ 2562

วันสุดท้ายในการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ให้ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น
ทั้งนี้จะยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสาคัญ

3
4

12 เมษายน 2562
19 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก , เข้ารับการตรวจร่างกายและเอกซเรย์
ตามสถานที่ที่กาหนด (จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์)

5
6

24 เมษายน 2562
24-25 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
นักเรียนยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ Clearing House
ทาง website http://www.mytcas.com/TCAS62

7

27 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.)

8 ปลายเดือนกรกฎาคม 2562 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ระกาศของคณะ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คณะที่ประสงค์เข้าศึกษา
กาหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561)

2.3 การรับนักเรียนที่ดาเนินการโดยคณะ
ลาดับที่
1
2
3

วัน เดือน ปี
คณะกาหนด
12 เมษายน 2562
19 เมษายน 2562

4
5

24 เมษายน 2562
24-25 เมษายน 2562

กิจกรรม
นักเรียนดาเนินการสมัคร ตามกาหนดการของคณะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ทาง website http://www.reg.cmu.ac.th
สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก , เข้ารับการตรวจร่างกายและเอกซเรย์
ตามสถานที่ที่กาหนด (จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ ก่อนวันสอบสัมภาษณ์)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
นักเรียนยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ Clearing House
ทาง website http://www.mytcas.com/TCAS62

6
27 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ปลายเดือนกรกฎาคม 2562 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ระกาศของคณะ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คณะที่ประสงค์เข้าศึกษา
กาหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561)

กาหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS) ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
ลาดับที่

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

1

17-29 เมษายน 62

นักเรียนดำเนินกำรสมัครผ่ำน ทำง website https://www.mytcas.com/TCAS62
ชาระเงินค่าสมัครตามจานวนสาขาวิชาที่เลือกสมัคร โดยชาระเงินผ่านระบบ Prompt Pay หรือ ตู้ ATM ,
Mobile Banking , Internet Banking และ Counter Sevice
ภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2562

2
3
4
5

9 พฤษภาคม 2562
11 พฤษภาคม 2562
11 พฤษภาคม 2562
ปลายเดือนกรกฎาคม
2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก
ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ เฉพาะคณะกลุ่มสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์คณะอื่นๆ TCAS รอบที่ 3
(จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ )

6

17 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา รอบที่ 3 ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

7

ปลายเดือนกรกฎาคม
2562

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

กาหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561)

กาหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS) ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 Admission
ลาดับที่
1

2

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

9-19 พฤษภาคม 2562 นักเรียนดำเนินกำรสมัครผ่ำน ทำง website https://www.mytcas.com/TCAS62
ชาระเงินค่าสมัครตามจานวนสาขาวิชาที่เลือกสมัคร โดยชาระเงินผ่านระบบ Prompt Pay หรือ ตู้ ATM ,
Mobile Banking , Internet Banking และ Counter Sevice
ภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

3

1 มิถุนายน 2562

สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก

4

1 มิถุนายน 2562

ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ เฉพาะคณะกลุ่มสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

5

ปลายเดือนกรกฎาคม
2562

ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์คณะอื่นๆ TCAS รอบที่ 4
(จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ )

6

7 มิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา รอบที่ 4 ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

7

ปลายเดือนกรกฎาคม
2562

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

กาหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561)

กาหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS) ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562
ลาดับที่
1

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

30 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2562 นักเรียนดาเนินการสมัคร ทาง website https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
(ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น.) โดยชาระเงินผ่านธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) ทุกสาขา และส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการชาระเงิน
และเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่คณะกาหนด ให้สานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ชาระเงินได้ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ตามเวลาทาการของธนาคาร)

2

5 มิถุนายน 2562

วันสุดท้ายในการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร มายังสานักทะเบียนฯ โดยให้ส่งทางไปรษณีย์
เท่านั้น ทั้งนี้ จะยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสาคัญ

3

12 มิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์
ทาง website https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

4

14 มิถุนายน 2562

สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก

5

14 มิถุนายน 2562

ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ เฉพาะคณะกลุ่มสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

6

ปลายเดือนกรกฎาคม
2562

ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ผู้มีสิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์คณะอื่นๆ TCAS รอบที่ 5
(จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ )

7

17-18 มิถุนายน 2562 ยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

8

20 มิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิเ์ ข้าศึกษาในรอบที่ 5 ทางเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

9

ปลายเดือนกรกฎาคม
2562

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

กาหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561)

