
ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561







ค าถาม แล้วจะมีการคัดเลือกกี่รอบ แต่ละรอบเป็นอย่างไร?
การคัดเลือกของทัง้ประเทศจะมีทั้งสิ้น 5 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1 การรับโดยไม่มีการสอบข้อเขียน: ส ำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษ นักเรียนโควตำ นักเรียนเครือข่ำย ให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับ
สถำบันอุดมศึกษำ

รอบที่ 2 การรับที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ: โดยมีเงื่อนไข  ต่ำง ๆ ระบุไว้ 
ส ำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือโควตำของโรงเรียนในเครือข่ำย และโครงกำร
ควำมสำมำรถพิเศษต่ำง ๆ ซึ่งสถำบันอุดมศึกษำจะประกำศเกณฑ์กำรสอบให้นักเรียนยื่น
สมัครโดยตรงกับสถำบันอุดมศึกษำและเข้ำรับกำรคัดเลือกตำมเกณฑ์กำรสอบ



ค าถาม แล้วจะมีการคัดเลือกกี่รอบ แต่ละรอบเป็นอย่างไร?
การคัดเลือกของทัง้ประเทศจะมีทั้งสิ้น 5 รอบ ได้แก่

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน:  ส ำหรับนักเรียนในโครงกำรกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่ง
ประเทศไทย (กสพท.) โครงกำรอื่น ๆ และนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ.เป็นหน่วยกลำงใน
กำรรับสมัคร นักเรียนสำมำรถเลือกได้ 4 สำขำวิชำโดยไม่เรียงล ำดับ แต่ละ
สถำบันอุดมศึกษำก ำหนดเกณฑ์ที่เป็นอิสระของตนเอง

รอบที่ 4 การรับแบบ Admission: ส ำหรับนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ.เป็นหน่วยกลำงใน
กำรรับสมัคร นักเรียนสำมำรถเลือกสมัครได้ 4 สำขำวิชำ แบบมีล ำดับ โดยใช้เกณฑ์ค่ำ
น้ ำหนักตำมที่ประกำศไว้ล่วงหน้ำ 3 ปี



ค าถาม แล้วจะมีการคัดเลือกกีร่อบ แต่ละรอบเป็นอย่างไร?
การคัดเลือกของทัง้ประเทศจะมีทั้งสิ้น 5 รอบ ได้แก่

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ: สถำบันอุดมศึกษำรับโดยตรงด้วยวิธีกำรของสถำบันเอง เพื่อ
เปิดโอกำสให้นักเรียนได้เรียนต่อ

กำรสอบคัดเลือกในแต่ละรอบเมื่อรับเสร็จจะท ำกำร Clearing กล่ำวคือ นักเรียน 1 คน มี 
1 สิทธิ์ในกำรยืนยันกำรเข้ำศึกษำต่อในสำขำที่สอบได้ เมื่อยืนยันแล้วระบบจะตัดชื่อออก
จำกกำรมีสิทธิ์สมัครสอบรอบต่อไป หำกต้องกำรสมัครรอบต่อไปต้องสละสิทธิ์ก่อน แต่
หำกมีกำรสมัครครั้งต่อไปโดยไม่สละสิทธิ์แล้วผ่ำนกำรคัดเลือกจะถือเป็นโมฆะ



ระบบ TCAS
เป็นกำรจัดระบบ และจัดระเบียบ กำรจัดกำรรับเข้ำศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำแบบโควตำหรือรับ
ตรง ซึ่งมีกำรจัดกำรโดยอิสระมำเป็นกำรจัดกำรอยู่ภำยใต้ระบบเดียวกันรวมทั้ง Admission

กำรเตรียมตัวของนักเรียน เมื่อเทียบกับระบบเดิม นักเรียนยังเตรียมตัวเหมือนเดิม ไม่มีกำรสอบแบบ
ใหม่ เพียงแต่ลดกำรสอบ GAT/PAT ไป 1 ครั้ง (และลดกำรสอบที่มหำวิทยำลัยจัดสอบเอง)

มีกำรเคลียริ่งทุกรอบ ทุกสถำบันเข้ำร่วม จำกเดิมมี 1 รอบ และบำงสถำบันเข้ำร่วม
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ตัวอย่างการเลือกในรอบที่ 3 ที่มี กสพท. ร่วมด้วย (1)

• กสพท.
1.1 แพทยศาสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยสงขลานครินทร์
1.2 แพทยศาสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.3 แพทยศาสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยขอนแก่น
1.4 เภสัชศาสตรบัณฑิต  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ
• การเลือกดังกล่าวไม่มีการเรียงล าดับ
• สาขาวิชาที่อยู่ใน กสพท. ทั้งหมดจะไม่สามารถเป็น

ตัวเลือกนอก กพสท.
• กสพท. จะส่งสาขาวิชาที่ได้กลับคืนให้ TCAS เพียง 1 

ล าดับ
• นักเรียนที่เลือก กสพท. ต้องสมัครเข้าสอบวิชาเฉพาะของ 

กสพท. ในวันที่ กสพท. ก าหนด (10 มีค 61*)
• นักเรียนที่ติดและเลือกสาขาวิชาของ กสพท. ในระบบ 

TCAS Clearing House แล้วต้องไปรับการสัมภาษณ์ และ
กระบวนการที่จ าเป็นตามวันเวลา และสถานที่ที่ กสพท. 
ก าหนด

• กสพท. แถลงข่าวในวันที่ 13 กค 60 13:30 ณ สกอ.



ตัวอย่างการเลือกในรอบที่ 3 ที่มี กสพท. ร่วมด้วย (2)

1. กสพท.
1.1 แพทยศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยสงขลานครินทร์
1.2 แพทยศำสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.3 แพทยศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยขอนแก่น
1.4 เภสัชศาสตรบัณฑิต  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สมัครเลือกในระบบ 
Clearing House

เภสัชศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• กสพท.
1.1 
1.2
1.3
1.4 เภสัชศาสตรบัณฑิต  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง







ครั้งที่ 1/1

รับสมคัรและคดัเลอืก

1 ต.ค.60 – 30 พ.ย.60

Clearing House 15-19 ธ.ค.60

ประกาศผล 22 ธ.ค.60

ครั้งที่ 1/2

รับสมคัรและคดัเลอืก

22 ธ.ค.60 - 28 ก.พ.61

Clearing House 19–22 มี.ค.61

ประกาศผล 26 มี.ค.61

รอบที ่2 การรบัแบบทีม่กีารสอบขอ้เขยีน หรือ

ข้อสอบปฏบิตั ิ

รับสมัครและด าเนนิการ
ธ.ค. 60 – เม.ย 61

Clearing House 3-6 พ.ค. 61
ประกาศผล วันที ่8 พ.ค. 61

รอบที ่1 การรบัโดยไมม่กีารสอบขอ้เขยีน



รับสมัคร และด าเนินการ
9-22 พ.ค 61

Clearing House 26-28 พ.ค.61
ประกาศผล 8 มิ.ย.



ด าเนินการแบบเดิม ตามองค์ประกอบ 9 กลุ่ม
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กำรเข้ำร่วม TCAS ของสถำบันอุดมศึกษำรัฐอื่น รำชภัฏ รำชมงคล และเอกชน
1.สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทัง้หมดที่สงักัดกระทรวงศึกษาธิการจะต้องเขา้ร่วมกับ TCAS 
2.สถาบันอุดมศึกษา ทปอ. ราชภัฏจะเข้าร่วมถึงรอบที่ 3 แล้วจะด าเนินการต่อดังนี้

• รับตรงร่วมกันในกลุ่ม ม. ราชภัฏ ในรอบที่ 4 และส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House ตัด
สิทธิ์ก่อน       Admission ประกาศผล 

• รับตรงอิสระตามรอบที่ 5
3.สถาบันอุดมศึกษา ทปอ. ราชมงคล จะเข้าร่วมถึงรอบที่ 3 แล้วจะด าเนินการต่อดังนี้

• รับตรงอิสระแบบรอบที่ 5 
• เปิดภาคเรียนเดือนมิถุนายน

3.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไม่ได้ถูกบังคับเข้าร่วม แต่ต้องส่งข้อมูลการรับนกัเรียนเขา้ศึกษาไห้กับ 
TCAS ทั้งนี้สามารถสมัครเข้าร่วม TCAS ได้และต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ระบบกลางก าหนด

4. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐนอกสงักัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้เข้าร่วม TCAS โดยค าสั่ง ศธ. แต่
สามารถสมัครเข้าร่วม TCAS ได้โดยสมัครใจ



ค าถาม แล้วจะมีการสอบอะไรบ้าง และจะสอบเมื่อไหร่? 
ค ำตอบ: 
1. GAT/PAT 24-27 ก.พ. 61
2. ONET 3-4 มี.ค. 61
3. วิชำสำมัญ 17-18 มี.ค. 61
4. วิชำเฉพำะ กสพท 10 มี.ค. 61
5. วิชำที่สำขำวิชำก ำหนดเพิ่ม วันอื่นๆ ของ

สัปดำห์ ในช่วง 1 มี.ค. – 12 เม.ย. 61 ที่ไม่ทับซ้อนกับวันสอบตำมข้อ 1-3
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ค าถาม แล้วค่าสมัครสอบเท่าไหร่? 

ค าตอบ: 
1. GAT/PAT วิชาละ 140 บาท
2. ONET -
3. กสพท 800 บาท
4. วิชาสามัญ วิชาละ 100 บาท
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การด าเนินการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่











แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ของคณะและสาขาวิชาต่างๆ

จ านวนตาม
แผน

รอบที่ 1 รอบที่ 2
Quota และ
โครงการอื่น

รอบที่ 3
รับตรง

รอบที่ 4
Admission

รอบที่ 5
รับตรงอิสระ

รวม
ประกาศรับ

7,095 757

4,510
+

122
+
63

1,873 1,106 560 8,991



ค าถาม แล้วค่าสมัครเข้า มช เท่าไหร่? 
ค าตอบ: 
• รอบที่ 1 200 บาท เลือกได้ 1 สาขาวิชา
• รอบที่ 2 โควตา 250 บาท เลือกได้ 2 สาขาวิชา
• รอบที่ 2 ไม่ใช่โควตา 200 บาท  เลือกได้ 1 สาขาวิชา

(โครงการพัฒนาคุณภาพฯ เดิม)
• รอบที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมเยาวชน 200 บาท เลือกได้ 2 สาขาวิชา

ดีเด่นทางการกีฬา
• วิชาเฉพาะของวิจิตรศิลป์ มช คนละ 250 บาท
• รอบที่ 5 200 บาท เลือกได้ 1 สาขาวิชา28



ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคณะวิจิตรศิลป์ในรอบที่ 3 หำกสำขำวิชำ
ที่จะสมัครระบุให้มีกำรสอบวิชำเฉพำะ ผู้สมัครจะต้องสมัคร

สอบวิชำเฉพำะ ระหว่ำงวันที่ 23-30 พ.ย. 60
ที่ https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

โดยวิชำเฉพำะจะจัดสอบที่มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ระหว่ำงวันที่ 
10-11 มีค 2561



สรุปว่า ต้องบอกพ่อแม่ ควรเตรียมค่าสมัครสอบ ค่าสมัครเข้า มช เท่าไหร่?
คาดการณ์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบ และการสมัคร 
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ล ำดับ โครงกำร รอบที่รับ
1 ที่คณะด ำเนินกำรรับเอง รอบที่ 1 หรือ 2 หรือ 5
2 รับนักเรียนที่มีผลกำรเรียนดี รอบที่ 1 หรือ 3
3 รับผู้มีควำมสำมำรถดีเด่นด้ำนกีฬำ ระดับชำติ รอบที่ 1
4 พัฒนำและส่งเสริมเยำวชนดีเด่นทำงกำรกีฬำ รอบที่ 2
5 สนับสนุนกำรจัดตั้งห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียน (วมว.) รอบที่ 1
6 เด็กดีมีที่เรียน รอบที่ 1 หรือ 3
7 รับนักเรียนพิกำร รอบที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 5
8 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและชุมชนเดิม เช่น นักคิดเพื่อสังคม สื่อสำรมวลชนเพื่อสังคม ฯลฯ รอบที่ 1 หรือ 2 หรือ 3
9 โควตำภำคเหนือ รอบที่ 2
10 แพทย์ชนบท แพทย์ Inclusive Track รอบที่ 2
11 ชำวไทยภูเขำ รอบที่ 2
12 รับนักศึกษำชำวไทยที่นับถือศำสนำอิสลำมฯ ทุนอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ รอบที่ 3
13 Admission รอบที่ 4
14 หลักสูตรนำนำชำติ มีทุกรอบ
15 ภำคพิเศษ รอบที่ 2 หรือ 3 หรือ 4 หรือ 5

ประเภทของโครงการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561



โครงการชาวไทยภูเขา
ด ำเนินกำรในรอบที่ 2 พร้อม Quota จ ำนวนรับ 19 ทุน มีคณะเสนอรับ 9 คณะ

คณะ จ ำนวนรับ
มนุษยศำสตร์ 2
ศึกษำศำสตร์ 4
สังคมศำสตร์ 2
อุตสำหกรรมเกษตร 2
สัตวแพทยศำสตร์ 1
บริหำรธุรกิจ 2
เศรษฐศำสตร์ 2
รัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ 2
นิติศำสตร์ 2

รวม 19



ค าถาม อยากเข้าแพทย์ มช มีกี่รอบ สอบอะไรบ้าง? 
คณะแพทยศำสตร์ / รับนักเรียนที่มีผลกำรเรียนดี สำขำวิชำโอลิมปิก ตำมเกณฑ์ที่คณะก ำหนด 10
คณะแพทยศำสตร์ / รับนักเรียนที่มีผลกำรเรียนดี สำขำวิชำอังกฤษ (รร.ไทย) ตำมเกณฑ์ที่คณะก ำหนด 45
คณะแพทยศำสตร์ / รับนักเรียนที่มีผลกำรเรียนดี สำขำวิชำอังกฤษ (รร.นำนำชำต)ิ ตำมเกณฑ์ที่คณะก ำหนด 5
คณะแพทยศำสตร์ / รับผู้มีควำมสำมำรถดีเด่นด้ำนกีฬำ ระดับชำติ ตำมเกณฑ์ที่คณะก ำหนด 1
คณะแพทยศำสตร์ / โควตำภำคเหนือ ใช้คะแนนวิชำ 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69 แต่ละ

วิชำไม่น้อยกว่ำ  30% (ภำษำอังกฤษไม่น้อยกว่ำ 
60%) คะแนนรวมไม่น้อยกว่ำ 300 คะแนน

34

คณะแพทยศำสตร์ / ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชำวชนบท ใช้คะแนนวิชำ 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69 แต่ละ
วิชำไม่น้อยกว่ำ  30% (ภำษำอังกฤษไม่น้อยกว่ำ 
50%) คะแนนรวมไม่น้อยกว่ำ 300 คะแนน

74

คณะแพทยศำสตร์ / INCLUSIVE TRACK ใช้คะแนนวิชำ 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69 แต่ละ
วิชำไม่น้อยกว่ำ  30% (ภำษำอังกฤษไม่น้อยกว่ำ 
40%) คะแนนรวมไม่น้อยกว่ำ 300 คะแนน

22

คณะแพทยศำสตร์ / กสพท. ตำมเกณฑ์ที่ กสพท.ก ำหนด 80







การสมัคร และการคัดเลือกรอบต่างๆ



รอบที่ 1

ครั้งที่ 1/1 
รับสมัคร 2-12 ตค 60
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภำษณ์ 22 พย 60
สัมภำษณ์ 2-3 ธค 60
Clearing House 15 - 19 ธค 60
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 22 ธค 60



รอบที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน (เดิม) เลือกได้ 1 
สาขาวิชา

ชำวไทยภูเขำ
คณะแพทยศำสตร์ / INCLUSIVE TRACK
คณะแพทยศำสตร์ / ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชำวชนบท
คณะเทคนิคกำรแพทย์ เพื่อพัฒนำอมก๋อย
คณะเทคนิคกำรแพทย์ เพื่อพัฒนำแมแ่จ่ม



รอบที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน (เดิม)

พัฒนำและส่งเสริมเยำวชนดีเด่นทำงกำรกีฬำ (เลือกได้ 2 สำขำวิชำ)
คณะเทคนิคกำรแพทย์ ควำมร่วมมือฯ ชำยแดนใต้ (เลือกได้ 1 สำขำวิชำ)
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ สำขำวิชำสถำปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี / ส ำหรับนักเรียน
พิกำร
คณะสัตวแพทยศำสตร์ / ดีเด่นด้ำนภำษำอังกฤษ (สมัครที่คณะ)
คณะสัตวแพทยศำสตร์ / ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพสัตวแพทย์ (สมัครที่
คณะ)



ปฏิทินการด าเนินการ โควตาภาคเหนือ และการรับรอบที่ 2
• รับสมัครช่วงเดียวกับกำรสมัครสอบ GAT/PAT วิชำสำมัญ เลือกคณะก่อนรู้คะแนน 23-30 พย 60

• สทศ ประกำศคะแนนวิชำสำมัญ 12 เมย 61

• ให้เปลี่ยนแปลงกำรเลือกคณะได้ หลังจำกรู้คะแนน 12-14 เมย 61

• ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภำษณ์ 23 เมย 61

• สัมภำษณ์ ตรวจร่ำงกำย 25-26 เมย 61

• ยืนยันหรือสละสิทธิ์ Clearing House 3-6 พค 61

• ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 8 พค 61

• การนับสิทธิ์ 1 สิทธิ์ นับที่ระบบกลาง หาก นร. ยื่นสละสิทธิ์ได้ทันก่อนเริ่มระบบใหม่ ก็สามารถสมัครต่อได้ แต่
หากไม่ทันรอบที่ติดกัน ก็ให้สมัครได้ในรอบถัดไป

• ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 หากประสงค์จะขอใช้สิทธิรอบที่ 2 จะต้องสละสิทธิรอบที่ 1 ให้ Clearing House
รับทราบภายในวันที่ 12 เมย 61



ค าถาม Quota มช จะคัดเลือกอย่างไร 

ค ำตอบ: 
1. คะแนนสอบที่จะน ำมำคัดเลือก จะใช้ วิชำสำมัญ (สำยวิทย์ 7 วิชำ 

สำยศิลป์ 5 วิชำ) และ บำงคณะ/สำขำวิชำก ำหนดวิชำเพิ่ม เช่น 
GAT PAT1 PAT3 –PAT7 และวิชำเฉพำะของคณะวิจิตรศิลป์ 

2. นั่นคือ นักเรียนจะต้อง สมัครสอบ กับ สทศ และ สมัครขอรับกำร
คัดเลือก กับ มช เป็นกำรสมัครแยกจำกกัน



หลักเกณฑ์การคัดเลือก Quota
1 กำรก ำหนด Quota 
ส่วนที1่ รอบนอก 12% ทั้งจังหวัด 38% ส่วนที่ 2 ทั้งภำคเหนือ 50%

2 แบ่งเป็น 2 สำย สำยวิทย์ สอบ 7 วิชำ สำยศิลป์ สอบ 5 วิชำ
คะแนนที่ใช้ค ำนวนจัด Quota คือคะแนนรวมของวิชำทั้ง 7 หรือ 5 วิชำของแต่ละสำย
ผู้มีสิทธิ์ได้รับกำรพิจำรณำ Quota ต้องมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่ำคะแนนเฉลี่ยของสำย

3 กำรคิดคะแนนเพื่อจัดล ำดับที่ในแต่ละสำขำวิชำ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่คณะก ำหนดไว้ในระเบียบกำร

4 สำชำวิชำที่ก ำหนดวิชำเฉพำะ  เช่น GAT PAT  หรือวิชำอื่นๆ วิชำนั้นๆ ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน (ขำดสอบ 
หรือมีคะแนนเป็น 0 ไม่ได)้ หรืออำจมีกำรก ำหนดคะแนนขั้นต่ ำก็ได้







รอบที่ 3 รับตรงทั่วประเทศ

• ทปอ. รับสมัคร 9-13 พค 61

• ทปอ ประกำศรำยช่ือพร้อมให้ผู้สมัครที่มีรำยช่ือ ยืนยันสถำบันที่จะไปเข้ำสัมภำษณ์ 26-28 พค 61

• สัมภำษณ์ 4-5 มิย 61

• ทปอ ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ 8 มิย 61



รอบที่ 4 Admission

• ด ำเนินกำรแบบเดิม ตำมองค์ประกอบ 9 กลุ่ม
• ทปอ รับสมัคร 6-10 มิย 61
• ทปอ ประประกำศผล 26 มิย 61
• สัมภำษณ์ 4-6 กค 61
• ทปอ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำศึกษำ 13 กค 61



รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

• รับสมัคร 27 มิย-3 กค 61
•ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบ / สอบสัมภำษณ์ 10 กค 61
•สอบ / สอบสัมภำษณ์ 14-15 กค 61
•ประกำศผล 20 กค 61








