
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

TCAS รอบที่ 3 แบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1 และแบบที่ 4 รับกลางร่วมกัน Admission 2  
ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2564 

 
ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึ กษา 2564  

ตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (TCAS) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน TCAS รอบที่ 3 แบบที่ 3 รับตรงรว่มกัน 
Admission 1 และแบบที่ 4 รับกลางร่วมกัน Admission 2 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

 
1. คุณสมบัติ 

1.1)  เป็นนักเรียนในโครงการ หรือนักเรียนทั่วไป 
1.2)  เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
1.3) เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
1.4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ 

และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 
1.5) เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยหรือพำนักต่างแดนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
1.6) ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบฯ เพื่อสมัครเข้าศึกษาใน 

สถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
1.7)  เป็นผู้มีสิทธิ์สมัคร TCAS รอบที่ 3 แบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1 และแบบที่ 4 รับกลางร่วมกัน 

Admission 2 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 หรือได้รับการคืนสิทธิ์จากการสละสิทธิ์เข้าศึกษา 
1.8)  สำหรับผู้ที่ประสงค์สมัครใน TCAS รอบที่ 3 แบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1 ต้องมีคะแนนรวม 

กลุ่มวิชาหลักตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า 30% ดังนี้ 
- กลุ่มวิชาหลักกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 210 คะแนน (วิชาสามัญ 7 วิชา) 
- กลุ่มวิชาหลักกลุ่มศิลปศาสตร์ ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 150 คะแนน  
  (วิชาสามัญ 3 วชิา และ ONET 2 วิชา) 

    ยกเว้นผู้สมัครในโครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ กสพท. 
กำหนด 
      1.9) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืนตามทีโ่ครงการระบุตามช่วงเวลาที่ดำเนินการรับสมัคร 

 
 
 
 
 

 

- สำเนา - 
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2. รหัส-คณะ-สาขาวิชาที่รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
2.1) แบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1 

ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 
1 00430101301010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 20 
2 00430102301012 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 
3 00430104301010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาประวัตศิาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 
4 00430105301011 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบา้นและชุมชน ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 5 
5 00430105301020 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบา้นและชุมชน ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 5 
6 00430106301012 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา ภาคปกติ  

(หลักสูตร ไทย) 
13 

7 00430108301012 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรชัญา ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 12 
8 00430110301012 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 10 
9 00430111301012 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 13 

10 00430112301010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจีน ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 10 
11 00430113301012 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 30 
12 00430114301012 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมพม่า ภาคปกติ 

(หลักสูตร ไทย) 
7 

13 00430115301011 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวทิยา (แขนงจิตวิทยาคลินิก)  
ภาคปกต ิ(หลักสูตร ไทย) 

3 

14 00430115301020 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวทิยา (แขนงจิตวิทยาคลินิก)  
ภาคปกต ิ(หลักสูตร ไทย) 

1 

15 00430116301011 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวทิยา (แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ) ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 

3 

16 00430116301020 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวทิยา (แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ) ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 

1 

17 00430192301012 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) 30 
18 00430204301012 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 5 
19 00430205301012 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 
20 00430206301012 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศกึษา ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 3 
21 00430207301011 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 3 
22 00430208301011 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 
23 00430209301011 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเคมี ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 3 
24 00430210301012 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศลิปศกึษา ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 3 
25 00430211301011 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณติศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 
26 00430212301011 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 
27 00430212301022 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 3 
28 00430213301011 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมศึกษา ภาคปกติ  

(หลักสูตร ไทย) 
2 
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2.1) แบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1 (ต่อ) 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 
29 00430213301022 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมศึกษา ภาคปกติ  

(หลักสูตร ไทย) 
2 

30 00430214301012 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวยั - การศึกษาพิเศษ 
(แขนงการศึกษาพิเศษ) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

3 

31 00430215301012 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวยั - การศึกษาพิเศษ 
(แขนงการศึกษาปฐมวัย) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

2 

32 00430301301012 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศลิปะภาพพิมพ์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
33 00430302301012 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาจติรกรรม ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
34 00430303301012 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาประติมากรรม ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
35 00430304301012 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศลิปะไทย ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
36 00430305301012 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาการออกแบบ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 
37 00430307301010 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ภาคปกติ 

(หลักสูตร ไทย) 
1 

38 00430308301012 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสหศาสตรศ์ิลป์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
39 00430310301010 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ ภาคปกติ  

(หลักสูตร ไทย) 
1 

40 00430311301012 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศลิปะการแสดง ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
41 00430401301011 คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 10 
42 00430401301022 คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 10 
43 00430403301011 คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวทิยาและมานษุยวิทยา ภาคปกติ 

(หลักสูตร ไทย) 
20 

44 00430403301022 คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวทิยาและมานษุยวิทยา ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

20 

45 00430407301011 คณะสังคมศาสตร์ สาขาอาเซียนศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 5 
46 00430407301022 คณะสังคมศาสตร์ สาขาอาเซียนศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 7 
47 00430501301011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี,เคมีอุตสาหกรรม,ชีวเคมี,ชีวเคมี

เทคโนโลยี ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 
104 

48 00430502301011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา,จุลชีววทิยา,สตัววิทยา ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

98 

49 00430503301011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟสิิกส์,วัสดุศาสตร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

75 

50 00430504301011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 23 
51 00430505301011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอัญมณวีิทยา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 23 
52 00430506301011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์,สถิติ ภาคปกติ  

(หลักสูตร ไทย) 
90 

53 00430507301011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

30 
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2.1) แบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1 (ต่อ) 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 
54 00430508301011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการข้อมูล ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 16 
55 00430571301011 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาคปกติ 

(หลักสูตร นานาชาต)ิ 
11 

56 00430601301011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

25 

57 00430602301011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

30 

58 00430603301011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

15 

59 00430604301011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

36 

60 00430605301011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

40 

61 00430606301011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

5 

62 00430608301011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

12 

63 00430680301011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาคปกติ 
(หลักสูตร นานาชาต)ิ 

10 

64 00430681301011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและ
เครือข่าย ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) 

10 

65 00430690301011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ 
(หลักสูตร ไทย) 

10 

66 00430691301011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ 
(หลักสูตร ไทย) 

25 

67 00430692301011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 
(หลักสูตร ไทย) 

5 

68 00430693301011 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ  
(หลักสูตร ไทย) 

10 

69 00430701301010 
(กสพท.) 

คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย)  
(รหัส/สาขาวชิาเพื่อการสมัครเป็นไปตามที่ กสพท. กำหนด) 

55 

70 00430801301011 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

20 

71 00430802301011 คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา,โรคพืช,ปฐพี
ศาสตร์, ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร,สัตวศาสตร์และสัตวน์้ำ, 
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

70 

 
 



5 
 

 
 

2.1) แบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1 (ต่อ) 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 
72 00430901301010 

(กสพท.) 
คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทนัตแพทยศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย)  
(รหัส/สาขาวชิาเพื่อการสมัครเป็นไปตามที่ กสพท. กำหนด) 

15 

73 00431001301010 
(กสพท.) 

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสชัศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
(รหัส/สาขาวชิาเพื่อการสมัครเป็นไปตามที่ กสพท. กำหนด) 

85 

74 00431101301011 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

35 

75 00431102301011 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบำบัด ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

15 

76 00431103301011 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

15 

77 00431104301011 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

20 

78 00431201301011 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

60 

79 00431280301011 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร นานาชาต)ิ 

10 

80 00431301301011 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีการอาหาร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

10 

81 00431302301011 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทาง 
อุตสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

10 

82 00431303301011 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร  
ภาคปกต ิ(หลักสูตร ไทย) 

10 

83 00431304301011 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ภาคปกต ิ(หลักสูตร ไทย) 

7 

84 00431305301011 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

7 

85 00431306301011 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 
ภาคปกต ิ(หลักสูตร ไทย) 

8 

86 00431401301010 
(กสพท.) 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสตัวแพทยศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย)  
(รหัส/สาขาวชิาเพื่อการสมัครเป็นไปตามที่ กสพท. กำหนด) 

30 

87 00431501301011 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

75 

88 00431501301022 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

50 

89 00431502301011 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจบริการ (สามภาษา)  
ภาคปกต ิ(หลักสูตร ไทย) 

10 
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2.1) แบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1 (ต่อ) 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 
90 00431502301022 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจบริการ (สามภาษา)  

ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
10 

91 00431590301011 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ 
(หลักสูตร ไทย) 

60 

92 00431590301022 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ 
(หลักสูตร ไทย) 

30 

93 00431601301011 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 100 
94 00431601301022 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 100 
95 00431602301011 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ โครงการควบสองปริญญา 

ภาคปกต ิ(หลักสูตร ไทย) 
15 

96 00431602301020 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ โครงการควบสองปริญญา 
ภาคปกต ิ(หลักสูตร ไทย) 

15 

97 00431671301011 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร นานาชาต)ิ 

25 

98 00431671301022 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร นานาชาต)ิ 

25 

99 00431701301011 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
หลักสูตร 5 ป ีภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 

5 

100 00431702301011 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม  
หลักสูตร 4 ปี ภาคปกต ิ(หลักสตูร ไทย) 

10 

101 00431703301011 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ สาขาภูมิสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
หลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 

5 

102 00431801301011 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

12 

103 00431801301022 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

18 

104 00431802301011 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน  
โครงการควบสองปริญญา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

10 

105 00431802301020 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน  
โครงการควบสองปริญญา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

10 

106 00431803301011 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาภาพยนตร์ดิจทิัล (สองภาษา)  
ภาคปกติ (หลักสูตร สองภาษา) 

5 

107 00431803301022 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาภาพยนตร์ดิจทิัล (สองภาษา)  
ภาคปกติ (หลักสูตร สองภาษา) 

10 

108 00431901301011 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขาการเมืองและการปกครอง ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

2 

109 00431901301020 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขาการเมืองและการปกครอง ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

2 
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2.1) แบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1 (ต่อ) 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 
110 00431902301011 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
2 

111 00431902301020 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
ภาคปกต ิ(หลักสูตร ไทย) 

2 

112 00431903301011 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ 
ภาคปกต ิ(หลักสูตร ไทย) 

11 

113 00431903301020 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ 
ภาคปกต ิ(หลักสูตร ไทย) 

6 

114 00431903301030 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ 
ภาคปกต ิ(หลักสูตร ไทย) 

6 

115 00432001301012 คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 20 
116 00432091301012 คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) 20 
117 00432101301011 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนนิเมชัน่  

และวิชวลเอฟเฟกต์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
1 

118 00432101301022 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนนิเมชัน่  
และวิชวลเอฟเฟกต์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

1 

119 00432102301011 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาการจัดการสมัยใหม่และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคปกต ิ(หลักสูตร ไทย) 

30 

120 00432102301020 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาการจัดการสมัยใหม่และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคปกต ิ(หลักสูตร ไทย) 

40 

121 00432104301011 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาดิจิทัลเกม ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

5 

122 00432104301022 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาดิจิทัลเกม ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

1 

123 00432171301011 วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
ภาคปกต ิ(หลักสูตร นานาชาติ) 

10 

124 00432401301011 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจทิัล สาขานวัตกรรมดิจิทลั  
ภาคปกต ิ(หลักสูตร นานาชาติ) 

3 

125 00432401301021 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจทิัล สาขานวัตกรรมดิจิทลั  
ภาคปกต ิ(หลักสูตร นานาชาติ) 

7 

รวมรับตรงร่วมกัน Admission 1 ทั้งสิ้น 125 รหัส  จำนวนรับ 2,240 ที่นั่ง 
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  2.2) แบบที่ 4 รับกลางร่วมกัน Admission 2 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 

1 0044010440101  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาประวัตศิาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
2 00440106401010  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา ภาคปกติ  

(หลักสูตร ไทย) 
10 

3 00440108401010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรชัญา ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 3 
4 00440112401010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจีน ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 5 
5 00440114401010 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมพม่า ภาคปกติ 

(หลักสูตร ไทย) 
5 

6 00440115401010  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวทิยา (แขนงจิตวิทยาคลินิก)  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

2 

7 00440116401010  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวทิยา (แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ) ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 

2 

8 00440204401010 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 4 
9 00440205401010 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 

10 00440206401010 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศกึษา ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 2 
11 00440207401010 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 2 
12 00440208401010 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 
13 00440209401010 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเคมี ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 
14 00440210401010 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาศลิปศกึษา ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 2 
15 00440211401010 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณติศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 
16 00440213401010  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมศึกษา ภาคปกติ  

(หลักสูตร ไทย) 
1 

17 00440214401010  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวยั - การศึกษาพิเศษ 
(แขนงการศึกษาพิเศษ) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

2 

18 00440215401010  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวยั - การศึกษาพิเศษ 
(แขนงการศึกษาปฐมวัย) ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

1 

19 00440301401010  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศลิปะภาพพิมพ์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
20 00440302401010  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาจติรกรรม ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
21 00440303401010  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาประติมากรรม ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
22 00440304401010  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศลิปะไทย ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
23 00440305401010  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาการออกแบบ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 
24 00440307401010  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ภาคปกติ 

(หลักสูตร ไทย) 
1 

25 00440308401010  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสหศาสตรศ์ิลป์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
 
 



9 
 

 
 

  2.2) แบบที่ 4 รับกลางร่วมกัน Admission 2 (ต่อ) 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 
26 00440310401010  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ ภาคปกติ  

(หลักสูตร ไทย) 
1 

27 00440311401010  คณะวิจิตรศิลป์ สาขาศลิปะการแสดง ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 1 
28 00440401401010  คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 
29 00440401401020  คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 
30 00440403401010  คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวทิยาและมานษุยวิทยา ภาคปกติ 

(หลักสูตร ไทย) 
5 

31 00440403401020  คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวทิยาและมานษุยวิทยา ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

5 

32 00440407401010  คณะสังคมศาสตร์ สาขาอาเซียนศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 2 
33 00440407401020  คณะสังคมศาสตร์ สาขาอาเซียนศึกษา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 4 
34 00440501401010  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี,เคมีอุตสาหกรรม,ชีวเคมี,ชีวเคมี

เทคโนโลยี ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 
21 

35 00440502401010  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา,จุลชีววทิยา,สตัววิทยา ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

16 

36 00440503401010  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟสิิกส์,วัสดุศาสตร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

14 

37 00440504401010  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 5 
38 00440505401010  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอัญมณวีิทยา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 4 
39 00440506401010  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์,สถิติ ภาคปกติ  

(หลักสูตร ไทย) 
15 

40 00440507401010  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

10 

41 00440508401010  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการข้อมูล ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

5 

42 00440571401010  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาคปกติ 
(หลักสูตร นานาชาต)ิ 

4 

43 00440601401010  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

12 

44 00440602401010  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

10 

45 00440603401010  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

7 

46 00440604401010  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

15 
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  2.2) แบบที่ 4 รับกลางร่วมกัน Admission 2 (ต่อ) 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 
47 00440605401010  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาคปกติ 

(หลักสูตร ไทย) 
20 

48 00440606401010  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

5 

49 00440608401010  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

8 

50 00440680401010  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาคปกติ 
(หลักสูตร นานาชาต)ิ 

10 

51 00440681401010  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและ
เครือข่าย ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) 

5 

52 00440690401010  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ 
(หลักสูตร ไทย) 

10 

53 00440691401010  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ 
(หลักสูตร ไทย) 

20 

54 00440692401010  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 
(หลักสูตร ไทย) 

5 

55 00440693401010  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ  
(หลักสูตร ไทย) 

10 

56 00440801401010  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

5 

57 00440802401010  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา,โรคพืช,ปฐพี
ศาสตร์, ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร,สัตวศาสตร์และสัตวน์้ำ, 
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

20 

58 00441001401010  คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสชัศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 15 
59 00441101401010  คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ 

(หลักสูตร ไทย) 
10 

60 00441102401010  คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบำบัด ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

10 

61 00441103401010  คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

10 

62 00441104401010  คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

10 

63 00441201401010  คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร ไทย) 

10 

64 00441280401010  คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร นานาชาต)ิ 

5 
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2.2) แบบที่ 4 รับกลางร่วมกัน Admission 2 (ต่อ) 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 
65 00441301401010  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การอาหาร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
5 

66 00441302401010  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

5 

67 00441303401010  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

5 

68 00441304401010  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

3 

69 00441305401010  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

3 

70 00441306401010  คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

2 

71 00441401401010  คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสตัวแพทยศาสตร์ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

10 

72 00441501401010  คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

70 

73 00441502401010  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจบริการ (สามภาษา)  
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

20 

74 00441590401010  คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ 
(หลักสูตร ไทย) 

50 

75 00441601401010  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 50 
76 00441602401010  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ โครงการควบสองปริญญา 

ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
20 

77 00441671401010  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ  
(หลักสูตร นานาชาต)ิ 

20 

78 00441701401010  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
หลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 

5 

79 00441702401010  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

5 

80 00441703401010  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ สาขาภูมิสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
หลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ (หลักสตูร ไทย) 

5 

81 00441801401010  คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

12 

82 00441801401020  คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

18 

83 00441802401010  คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน  
โครงการควบสองปริญญา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

5 
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2.2) แบบที่ 4 รับกลางร่วมกัน Admission 2 (ต่อ) 
ลำดับ รหัส คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ 
84 00441802401020  คณะการสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารมวลชน  

โครงการควบสองปริญญา ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
5 

85 00441803401010  คณะการสื่อสารมวลชน สาขาภาพยนตร์ดิจทิัล (สองภาษา)  
ภาคปกติ (หลักสูตร สองภาษา) 

3 

86 00441803401020  คณะการสื่อสารมวลชน สาขาภาพยนตร์ดิจทิัล (สองภาษา)  
ภาคปกติ (หลักสูตร สองภาษา) 

4 

87 00441901401010  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการเมืองและ 
การปกครอง ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

2 

88 00441901401020  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการเมืองและ 
การปกครอง ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

1 

89 00441902401010  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

2 

90 00441902401020  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

2 

91 00441903401010  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ 
ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

5 

92 00442001401010  คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 7 
93 00442091401010  คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร ์ภาคพิเศษ (หลักสูตร ไทย) 10 
94 00442101401010  วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนนิเมชัน่  

และวิชวลเอฟเฟกต์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 
1 

95 00442101401020  วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนนิเมชัน่  
และวิชวลเอฟเฟกต์ ภาคปกติ (หลักสูตร ไทย) 

1 

96 00442102401010  วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาการจัดการสมัยใหม่และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคปกต ิ(หลักสูตร ไทย) 

5 

97 00442104401010  วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาดิจิทัลเกม ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

5 

98 00442104401020  วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาดิจิทัลเกม ภาคปกติ 
(หลักสูตร ไทย) 

1 

99 00442171401010  วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) 

10 

100 00442401401010  วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจทิัล สาขานวัตกรรมดิจิทลั  
ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) 

1 

101 00442401401020  วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจทิัล สาขานวัตกรรมดิจิทลั  
ภาคปกติ (หลักสูตร นานาชาติ) 

4 

รวมรับกลางร่วมกัน Admission 2 ทั้งสิ้น 101 รหัส  จำนวนรับ 788 ที่นั่ง 
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3. การดำเนินการโดยผู้สมัคร 
3.1) การศึกษารายละเอียด ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดจาก 3 แหล่งข้อมูลคือ  

1) การสมัครในประกาศรับสมัครฯ ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply  
2) การสมัคร/เลือกรหัส-คณะ-สาขาวิชาในระบบ TCAS ของ ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://www.mytcas.com 
3) เกณฑ์การสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร ของแต่ละคณะ สาขาวิชา ทางเว็บไซต์  
    https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php  

หมายเหตุ : สำหรับผู ้สมัคร  TCAS รอบที ่ 3 แบบที ่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1 ในโครงการกลุ ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ให้ตรวจสอบรหัส/สาขาวิชาที่ใช้สำหรับการสมัครอีกครั้ง โดยรหัส/สาขาวิชา
เพื่อการสมัครเป็นไปตามที่ กสพท. กำหนด  

3.2) การลงทะเบียนยืนยันตัวตน สำหรับผู ้ที ่ไม่เคยลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ.  
ให้ผู้ประสงค์สมัคร TCAS รอบที่ 3 แบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1 และแบบที่ 4 รับกลางร่วมกัน Admission 2 
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการลงทะเบียนใช้งานในระบบ TCAS ของ ทปอ. เพื ่อยืนยันตัวตน  
ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ของ ทปอ. ก่อนเข้าระบบรับสมัครของ ทปอ.   

3.3) การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน สำหรับผู้ที่ไม่เคยสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เมื ่อลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ.แล้ว ให้ผู ้สมัครสร้างบัญชีผู ้ใช้งาน ผ่านระบบรับสมัครของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply (สร้างเพียง 1 บัญชีเท่านั ้น)  
โดยใช้ Username เดียวกันกับที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ. ก่อนเข้าระบบรับสมัครของ ทปอ.   

ในขั้นตอนนี้ให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลก่อนการกดบันทึก และโปรดจดบันทึกรหัสผ่าน
สำหรับการล็อกอินเข้าสู ่ระบบ เพื ่อให้การเข้าสู ่ระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกครั ้งเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย 

อนึ่ง หากพบว่าผู้สมัครมีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือผู้สมัครมีคุณสมบัติที่ไม่สอดคล้องกับประกาศการรับสมัคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตัดสิทธิ์ในการสมัครและเข้าศึกษาทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  
คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี 

3.4) การสมัคร การเลือกรหัส-คณะ-สาขาวิชา การชำระเงินค่าสมัคร หลังการดำเนินการยืนยันตัวตนผ่าน 
ระบบ TCAS ของ ทปอ. และสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ผู ้ประสงค์สมัคร 
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัครผ่านระบบรับสมัครของ ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com 
ตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564 

ทั้งนี้สำหรับเงื่อนไขการสมัคร/อันดับการเลือกรหัส-คณะ-สาขาวิชา/ค่าธรรมเนียมในการสมัคร/ช่องทางการ
ชำระเงินค่าสมัคร และเงื่อนไข/ข้อกำหนดอื่น ที่เก่ียวกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 3 แบบที่ 3 
รับตรงร่วมกัน Admission 1 และแบบที่ 4 รับกลางร่วมกัน Admission 2 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564  
ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com โดยตรง  

 
4.   การคัดเลือก 
 เป็นไปตามเงื ่อนไขของ ทปอ. ศึกษารายละเอียดทางเว็บไซต์ https://www.mytcas.com ทั้งนี ้ ผลการ
พิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการทุกข้ันตอน ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
5. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1  
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com 




