ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ที่ 2/2561
ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
(Thai University Central Admission System : TCAS)
เรื่อง มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เข้าร่วมระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2562
----------------------------------------------------ตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่ งประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 4/2561
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่ประชุม
พิ จ ารณาและมี ม ติ เ ห็ น ชอบขั้ น ตอนการด าเนิ น งานและก าหนดการคั ด เลื อ กกลางบุ ค คล เข้ าศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 และมอบหมายให้สานักเลขาธิการ ทปอ. ดาเนินการสอบถาม
มหาวิทยาลัย/สถาบันที่จะร่วมรับนักศึกษาในระบบ TCAS ประจาปีการศึกษา 2562 บัดนี้ มีมหาวิทยาลัย/
สถาบันแจ้งความประสงค์เข้าร่วมระบบ TCAS ประจาปีการศึกษา 2562 ดังนี้
1) มหาวิทยาลัย/สถาบัน สมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6) มหาวิทยาลัยทักษิณ
7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11) มหาวิทยาลัยนครพนม
12) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
13) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
14) มหาวิทยาลัยนเรศวร
15) มหาวิทยาลัยบูรพา
16) มหาวิทยาลัยพะเยา
17) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
18) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
19) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
20) มหาวิทยาลัยมหิดล
21) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2) มหาวิทยาลัย/สถาบัน สมาชิกที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
3) มหาวิทยาลัย/สถาบัน สมาชิกที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
5) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
7) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
8) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
11) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
12) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
13) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
14) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
15) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
16) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
17) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

4) มหาวิทยาลัย/สถาบัน สมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
1) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
3) มหาวิทยาลัยเกริก
4) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
5) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
6) มหาวิทยาลัยชินวัตร
7) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
9) มหาวิทยาลัยธนบุรี
10) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
11) มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่
12) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
13) มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย – แปซิฟิก
14) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
15) มหาวิทยาลัยภาคกลาง
16) มหาวิทยาลัยรังสิต
17) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
18) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
19) มหาวิทยาลัยสยาม
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20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
วิทยาลัยเซาส์อีสบางกอก
วิทยาลัยดุสิตธานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
วิทยาลัยนครราชสีมา
วิทยาลัยสันตพล
วิทยาลัยอาศรมศิลป์

5) มหาวิทยาลัย/สถาบัน สังกัดอื่น ๆ
1) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
2) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
3) วิทยาลัยพยาบาลตารวจ
4) สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
5) สถาบันการพลศึกษา
6) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการครูคืนถิ่น)
7) กระทรวงมหาดไทย (โครงการทุน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
ทั้ ง นี้ ที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทยใคร่ ข อสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อมูลผู้เข้าร่วมระบบ TCAS ในภายหลัง
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

(ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
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