กำหนดกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (TCAS) ระดับปริญญำตรี
ปีกำรศึกษำ 2565 รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตำ Quota
2.1 ประเภทโครงกำรที่ดำเนินกำรโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล
2.1.1 กำรรับนักเรียนโควตำภำคเหนือ กำรรับนักเรียนร่วมกับโควตำภำคเหนือ กำรรับนักเรียนในโครงกำรชำวไทยภูเขำ
ลำดับ

กิจกรรม

1 ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ. ก่อนเข้าระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระยะเวลำ
9 ธค 64
เป็นต้นไป

แหล่งข้อมูล
https://student.mytcas.com

2 สมัครออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปิดระบบรับสมัครวันที่ 24 กพ 65 เวลำ 23.59 น.

14-24 กพ 65 https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

3 พิมพ์ใบสมัครจากระบบรับสมัคร นาใบสมัครและเงินค่าสมัครไปยื่น-ชาระเงิน
ที่หน่วยรับสมัครของโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่เท่านั้น

14-25 กพ 65

4 ผู้ประสงค์สมัครโครงการชาวไทยภูเขา สมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และพิมพ์ใบสมัครของโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาจากระบบ
ปิดระบบวันที่ 24 กพ 65 เวลำ 23.59 น.

14-24 กพ 65

5 ผู้สมัครโครงการชาวไทยภูเขายื่นเอกสารการสมัครตามที่กรมการปกครองกาหนด
ณ ที่ว่ำกำรอำเภอ ที่มีภูมิลำเนำปัจจุบัน

14-25 กพ 65

6 หน่วยรับสมัครของโรงเรียนนาส่งเงินค่าสมัคร สามารถเลือกชาระผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้
1.ชาระเงินสดค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทุกสาขา ตามเวลาทาการของธนาคาร
2.ชาระค่าสมัครผ่านระบบ QR Code โดยสแกนผ่านทาง Mobile Banking ของทุกธนาคาร
โดยชำระไม่เกินเวลำ 16.00 น. ของวันที่ 4 มีนำคม 2565 เท่ำนั้น

28 กพ- 4 มีค 65

7 หน่วยรับสมัครของโรงเรียนนาส่งเอกสารการสมัครให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

28 กพ- 5 มีค 65

8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก/จานวนโควตาที่จัดสรร

4 เมย 65

9 สาหรับผู้ที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการสมัคร : แก้ไข/ยกเลิกสาขาวิชาโควตาภาคเหนือ หรือยกเลิกโครงการอื่น
ปิดระบบเวลำ 23.59 น.

20 เมย 65

10 มช.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นรายบุคคล

2 พค 65

11 ทปอ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2

4 พค 65

12 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4-5 พค 65

13 สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว (ผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 และ 2)

6 พค 65

14 มช.ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 ในระบบ เป็นรายบุคคล

9 พค 65

15 ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรอกทะเบียนประวัติ
16 พิมพ์เอกสาร มชท01 ให้ผู้ปกครองลงนาม
17 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และส่งเอกสารประกอบการรายงานตัวเป็นไฟล์ pdf
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 กาหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

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

https://student.mytcas.com

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

31 พค-3 มิย 65 https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/

6-10 มิย 65 undergraduate/
7-10 มิย 65

2.1.2 กำรรับนักเรียนในโครงกำรพิเศษ ประเภทโครงกำรที่ดำเนินกำรโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล
ลำดับ

กิจกรรม

1 ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ. ก่อนเข้าระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระยะเวลำ
9 ธค 64
เป็นต้นไป

แหล่งข้อมูล
https://student.mytcas.com

2 สมัครออนไลน์ เปิดรับสมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปิดระบบรับสมัครวันที่ 24 กพ 65 เวลำ 23.59 น.

14-24 กพ 65 https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

3 ชาระค่าสมัคร สามารถเลือกชาระผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้
1.ชาระเงินสดค่าสวมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทุกสาขา ตามเวลาทาการของธนาคาร
2.ชาระค่าสมัครผ่านระบบ QR Code โดยสแกนผ่านทาง Mobile Banking ของทุกธนาคาร
โดยชำระไม่เกินเวลำ 23.00 น. ของวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2565 เท่ำนั้น

14-25 กพ 65

4 อัปโหลดไฟล์เอกสารการสมัครผ่านระบบรับสมัคร (ออนไลน์)
ปิดระบบส่งเอกสำรวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2565 เวลำ 23.59 น.

14-25 กพ 65 https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

5 บางคณะ/สาขาวิชาอาจกาหนดให้มีการนาส่งเอกสารการสมัครเพิ่มเติม ผ่านช่องทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งเอกชน 14-25 กพ 65
การจ่าหน้าซองต้องใช้เอกสารที่อยู่สาหรับการจัดส่งที่พิมพ์จากระบบรับสมัคร ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะ
ยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสาคัญ
6 ตรวจสอบสถานะการชาระเงิน และสถานะการรับเอกสารการสมัครของมหาวิทยาลัย
(ตรวจสอบได้จากระบบรับสมัคร โดยการ Login รายบุคคล)

17 กพ 65
เป็นต้นไป

7 สาหรับผู้ที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการสมัคร : แก้ไข/ยกเลิกสาขาวิชาโควตาภาคเหนือ หรือยกเลิกโครงการอื่น
ปิดระบบเวลำ 23.59 น.
8 มช.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นรายบุคคล
9 ทปอ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2
10 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว (ผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 และ 2)
12 มช.ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 ในระบบ เป็นรายบุคคล

20 เมย 65

13 ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรอกทะเบียนประวัติ
14 พิมพ์เอกสาร มชท01 ให้ผู้ปกครองลงนาม
15 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รูปแบบออนไลน์ และส่งเอกสารประกอบการรายงานตัวเป็นไฟล์ pdf

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

2 พค 65
4 พค 65

https://student.mytcas.com

4-5 พค 65
6 พค 65
9 พค 65

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

31 พค-3 มิย 65 https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/

6-10 มิย 65

undergraduate/

7-10 มิย 65

2.2 ประเภทโครงกำรที่ดำเนินกำรโดยคณะ
ลำดับ

กิจกรรม

1 ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ. ก่อนเข้าระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ดาเนินการสมัคร / ชาระเงิน / ส่งใบสมัคร ตามกาหนดการของคณะ (ระบบทีแคส ระบบ สทป ระบบคณะ)

3
4
5
6
7
8
9
10

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ตามช่องทางที่คณะระบุ
ทปอ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 และ 2)
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 ตามช่องทางที่คณะระบุ
ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรอกทะเบียนประวัติ
พิมพ์เอกสาร มชท01 ให้ผู้ปกครองลงนาม
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รูปแบบออนไลน์ และส่งเอกสารประกอบการรายงานตัวเป็นไฟล์ pdf

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 กาหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ระยะเวลำ

แหล่งข้อมูล

9 ธค 64
เป็นต้นไป

https://student.mytcas.com

ติดตาม
กาหนดการข้อมูล
ต่างๆได้ที่เว็บไซต์
ของคณะโดยตรง

คณะวิ จิตรศิ ลป์
https://www.finearts.cmu.ac.th
คณะเทคนิ คการแพทย์
http://ams.cmu.ac.th
คณะพยาบาลศาสตร์
http://www.nurse.cmu.ac.th
คณะสัตวแพทยศาสตร์
http://www.vet.cmu.ac.th

4 พค 65

https://student.mytcas.com

4-5 พค 65
6 พค 65
9 พค 65
31 พค-3 มิย 65 https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/

6-10 มิย 65
7-10 มิย 65

undergraduate/

