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คู่มือระบบการคดัเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา   

(Thai University Central Admission System : TCAS) 

ปีการศึกษา 2562 

สาํหรบัผู้สมคัร 

 

ที[มาและนโยบาย 

 ระบบการคดัเลอืกกลางบุคคลเขา้ศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา (Thai University Central 

Admission System: TCAS)  เป็นระบบที[เกดิขึ]นจากนโยบายของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร ที[

มอบหมายให ้ที[ประชมุอธกิารบดแีห่งประเทศไทย (ทปอ.) พจิารณาปรบัรูปแบบการรบัเขา้ศกึษา ไมใ่หม้ี

การวิ[งรอกสอบ ลดค่าใชจ้่ายในการสมคัร และป้องกนัการใชส้ทิธิ mซํ]าซ้อน ทปอ. ไดร้บัหลกัการ โดยเสนอ

แนวทางการรบันักเรยีนเขา้ศกึษาต่อในสถาบนัอุดมศกึษาแบบใหม่ โดยสถาบนัอุดมศกึษาในเครอืข่าย 

ทปอ. จํานวน 30 แห่ง (ปีการศกึษา 2562 สมาชกิเครอืข่าย ทปอ. มจีํานวน 34 แห่ง) ร่วมกนัพจิารณา

กระบวนการคดัเลอืกบุคคลเขา้ศกึษาต่อในสถาบนัอุดมศกึษา เพื[อต้องการใหเ้กดิความเท่าเทยีมกนั ซึ[ง

จะเริ[มใชต้ั ]งแต่ปีการศกึษา 2561 เป็นต้นไป ทั ]งนี] ทปอ. ราชภฏั และ ทปอ. ราชมงคล ไดร้บัหลกัการใน

การเขา้ร่วมดําเนินการตามแนวทางนี]ดว้ย โดยยดึหลกัการสําคญัของ TCAS ม ี3 ประการ ดงันี] 

1. นักเรยีนควรอยู่ในหอ้งเรยีนจนจบชั ]นมธัยมศกึษาปีที[ 6 

2. ผูส้มคัรแต่ละคนมเีพยีง 1 สทิธิ m ในการตอบรบัในสาขาวชิาที[เลอืก เพื[อความเสมอภาค 

3. สถาบนัอุดมศกึษาทุกแห่ง สงักดักระทรวงศกึษาธกิาร จะเขา้ระบบ Clearing House เพื[อ

บรหิาร 1 สทิธิ mของผูส้มคัร 

 

นิยามศพัท ์

ระบบการคดัเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  (Thai University Central 

Admission System : TCAS) 

ทปอ   ที[ประชุมอธกิารบดแีหง่ประเทศไทย 

สมาคม ทปอ  สมาคมที[ประชุมอธกิารบดแีหง่ประเทศไทย 

ทปอ มทร  ที[ประชุมคณะกรรมการอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

ทปอ มรภ  ที[ประชุมอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏั 

สสอท   สมาคมสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

สทศ   สํานักทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาต ิ 

กสพท   กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์หง่ประเทศไทย 

TCAS62   ระบบการคดัเลอืกกลางบุคคลเขา้ศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา ปีการศกึษา 2562 

ระบบ TCAS  ระบบสารสนเทศการคดัเลอืกกลางบุคคลเขา้ศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา 

ประจําปีการศกึษา 2562  

สถาบนั    มหาวทิยาลยั/สถาบนัอุดมศกึษาที[เขา้ร่วมการคดัเลอืกในระบบ TCAS 
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สาขาวิชา สาขาวชิา/หลกัสูตรของสถาบนัอุดมศกึษาที[เขา้ร่วม TCAS62  ที[เปิดรบัผูส้มคัร

เขา้ศกึษาประจําปีการศกึษา 2562 

หลกัสูตรนานาชาติ  หลกัสูตรของสถาบนัอุดมศกึษา ที[มกีารจดัการศกึษาเป็นภาษาต่างประเทศ มี

กลุ่มเป้าหมายทั ]งที[เป็นนักเรยีนไทยและต่างประเทศ รวมทั ]งหลกัสูตรที[มคีวาม

ร่วมมอืในการจดัการศกึษากบัหลกัสูตรในต่างประเทศ ที[รบัการรบัรองตาม

เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร ทั ]งนี]อาจมกีารจดัการศกึษาแบบ } ภาคการศกึษา 

หรอื ~ ภาคการศกึษา กไ็ด ้

ผู้สมคัร ผูท้ี[มคุีณสมบตัติามที[สาขาวชิา/สถาบนักําหนดใหส้ามารถสมคัรเขา้คดัเลอืกใน

สถาบนัอุดมศกึษาได ้  

ผู้ผ่านการคดัเลือก ผูส้มคัรที[ไดร้บัการประกาศรายชื[อว่าผ่านการคดัเลอืกจากสาขาวชิา/สถาบนัให้

เขา้ศกึษาได ้

ผู้มีสิทธิg เข้าศึกษา  ผูท้ี[ไดร้บัการประกาศรายชื[อว่าผ่านการคดัเลอืกใหเ้ขา้ศกึษาได ้และได้

ดําเนินการยนืยนัสทิธิ mนั ]นในระบบ TCAS โดยเป็นผูท้ี[มคุีณสมบตัคิรบถ้วน

ตามที[สาขาวชิา/สถาบนัอุดมศกึษากําหนด ณ วนัเปิดภาคการศกึษา  

การบริหารจดัการสิทธิg  ระบบการบรหิารจดัการสทิธิ mส่วนกลาง ของ ทปอ.  เพื[อใหผู้ส้มคัร/

สถาบนัอุดมศกึษาไดม้าเขา้ใชง้านในระบบของทุกรอบ ประกอบดว้ย การ

ยนืยนัสทิธิ m การไม่ยนืยนัสทิธิ m การสละสทิธิ m การคนืสทิธิ m การตรวจสอบ

สถานะการใชส้ทิธิ m  

1. การยืนยนัสิทธิg    กระบวนการที[ผูส้มคัรเขา้ไปในระบบเพื[อยนืยนัสทิธิ m ว่ามคีวามประสงคจ์ะเขา้

ศกึษาในสาขาวชิา/สถาบนัอุดมศกึษา ที[ประกาศรายชื[อว่าตนเป็นผูผ้่านการ

คดัเลอืก ทั ]งนี]ในระบบไดอ้อกแบบใหเ้ลอืกว่าจะ ยนืยนัสทิธิ m หรอืไม่ยนืยนัสทิธิ m 

2. การสละสิทธิg    กระบวนการที[ผูย้นืยนัสทิธิ mเขา้ไปในระบบ เพื[อแจง้ขอยกเลกิสทิธิ mที[ไดย้นืยนัไป

แลว้ ซึ[งจะกระทําไดเ้พยีงครั ]งเดยีว ในกรณีที[ต้องการจะสมคัรคดัเลอืกในรอบ

ต่อไป 

3. การคืนสิทธิg  เมื[อมกีารสละสทิธิ mในระบบ ผูส้มคัรจะไดร้บัการคนืสทิธิ mโดยอตัโนมตั ิเพื[อใช้

สทิธิ mสมคัรคดัเลอืกในรอบต่อไปได ้ 

4. การตรวจสอบ สาขาวชิา/สถาบนัอุดมศกึษา/ผูส้มคัรเขา้ไปในระบบเพื[อตรวจสอบสทิธิ mของ 

     สถานะการใช้สิทธิg   ผูส้มคัรว่าสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนด/แนวปฏบิตัใินเรื[องการบรหิารจดัการสทิธิ m 

และผูน้ั ]นมสีทิธิ mที[จะสมคัรคดัเลอืกรอบนั ]น ๆ ไดห้รอืไม ่

 

การบริหารจดัการสิทธิg ในระบบ TCAS  

1. การยืนยนัสิทธิg  

ผูส้มคัรเขา้มาใชง้านในระบบ เพื[อตรวจสอบรายชื[อตนเองว่าเป็นผูผ้่านการคดัเลอืกใหเ้ขา้ศกึษา

ในแต่ละรอบหรอืไม่  

1.1 การยืนยนัสิทธิgสาํหรบัการสมคัรรอบที[ 1 รอบที[ 2 และ รอบที[ 5 ในระบบ 

1.1.1 ระบบเปิดใหผู้ส้มคัรเขา้มายนืยนัสทิธิ mในช่วงเวลาที[กําหนด 

1.1.2 ผูส้มคัรเลอืกสาขาวชิาที[ตนเองไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้ศกึษาไดเ้พยีงสาขาวชิา

เดยีว 
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1.1.3 กด “ยนืยนัสทิธิ m” โดยยนืยนัตวัตนผ่านอเีมล หรอืเบอรม์อืถอืดว้ยระบบ OTP 

1.1.4 ถ้าผูส้มคัรไดก้ด “ยนืยนัสทิธิ m” เขา้ศกึษาในสาขาวชิาหนึ[งไปแลว้ และต้องการ

เปลี[ยนสาขาวชิาที[ยนืยนัสทิธิ m ผูส้มคัรสามารถทําการเปลี[ยนแปลงไดอ้กีเพยีง 2 

ครั ]งเท่านั ]น จนถงึเวลาปิดระบบการใหย้นืยนัสทิธิ m (นับรวมจํานวนครั ]งท◌ี◌่กด 

“ยนืยนัสทิธิ m” ไดส้งูสุด 3 ครั ]ง) โดยระบบจะนับเป็นหนึ[งครั ]งของการยนืยนัสทิธิ m 

1.1.5 ถ้าผูส้มคัรไม่ประสงคจ์ะเขา้ศกึษาในสาขาวชิาที[ผ่านการคดัเลอืก ใหก้ด “ไม่ยนืยนั

สทิธิ m” และยนืยนัตวัตนผ่านอเีมล หรอืเบอรม์อืถอืดว้ยระบบ OTP 

1.1.6 ถ้าผู้สมคัรไม่กด “ยืนยนัสิทธิg ” หรือ “ไม่ยืนยนัสิทธิg ” ภายในช่วงเวลาที[

กาํหนด จะถอืว่า ผูส้มคัรยงัไม่ไดใ้ชส้ทิธิ mในการเขา้ศกึษา และไม่ต้องการเขา้ศกึษา

ในสาขาวชิาที[ไดร้บัคดัเลอืก ซึ[งจะขอใชส้ทิธิ mเขา้ศกึษาภายหลงัจากช่วงเวลาที[

กําหนดไมไ่ด ้

 

 
(1) ระบบจะประกาศสาขาวชิา/สถาบนัที[ผูส้มคัรผ่านการคดัเลอืกทั ]งหมด  

(2) ผูส้มคัรยนืยนัสทิธิ mในระบบ โดยเลอืกสาขาวชิาที[ต้องการเขา้ศกึษาเพยีงสาขาวชิา

เดยีว 

(3) เปลี[ยนไดอ้กี 2 ครั ]ง ตลอดช่วงระยะเวลาที[เปิดระบบ 

 

1.2 การยืนยนัสิทธิgสาํหรบัการสมคัรรอบที[ 3 และ รอบที[ 4 ณ วนัสอบสมัภาษณ์ที[

สถาบนัอุดมศึกษา 

1.2.1 ระบบประกาศรายชื[อผูผ้่านการคดัเลอืกใหเ้ขา้สอบสมัภาษณเ์พยีงสาขาวชิาเดยีว 

1.2.2 ผูส้มคัรตรวจสอบรายชื[อสาขาวชิาที[ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้สอบสมัภาษณ์  

1.2.3 ถ้าผูส้มคัรต้องการเขา้ศกึษาในสาขาวชิาที[ไดร้บัสทิธิ mเขา้สอบสมัภาษณ์ ใหผู้ส้มคัร

เขา้สอบสมัภาษณ์ตามวนัและเวลาที[กําหนด ถ้าผูส้มคัรมคุีณสมบตัคิรบถ้วนตามที[

สาขาวชิากําหนด และลงนามในเอกสารเพื[อแสดงความประสงคว่์า “ยนืยนัสทิธิ m” 

เขา้ศกึษา จะถอืว่าผูส้มคัรไดย้นืยนัสทิธิ mเขา้ศกึษาทนัท ี และนับเป็นหนึ[งครั ]งของ

การยนืยนัสทิธิ m 

1.2.4 ถ้าผูส้มคัรไม่ต้องการเขา้ศกึษาในสาขาวชิาที[ไดร้บัสทิธิ mเขา้สอบสมัภาษณ์ ผูส้มคัร

ไม่ต้องไปสอบสมัภาษณ์ตามวนัและเวลาที[กําหนด หรอื เขา้สอบสมัภาษณ์แลว้แจง้

ต่อคณะกรรมการสอบสมัภาษณ์ว่าไม่ต้องการเขา้ศกึษาในสาขาวชิานั ]น ๆ โดยลง

นามในเอกสารเพื[อแสดงความประสงคว่์า “ไม่ยนืยนัสทิธิ m” จะถอืว่าผูส้มคัรยงัไม่ได้

ใชส้ทิธิ mในการเขา้ศกึษา 

ผูส้มคัรยืนยนัตนเองเข้าระบบ

ยืนยนัสิทธิg ไม่ยืนยนัสิทธิg
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2. การสละสิทธิg    

ผูส้มคัรที[ไดย้นืยนัสทิธิ mเขา้ศกึษาในรอบที[ต้องการไปแลว้ ต้องการที[จะขอสละสทิธิ mที[ไดย้นืยนัไป

แลว้ สามารถเขา้ระบบเพื[อขอสละสทิธิ mได ้

2.1 ระบบเปิดใหผู้ส้มคัรสามารถสละสทิธิ mไดใ้นช่วงเวลาที[กําหนด  

2.2 กด “สละสทิธิ m” โดยยนืยนัตวัตนผ่านอเีมล หรอืเบอรม์อืถอืดว้ยระบบ OTP 

2.3 หากพน้กําหนดช่วงเวลาของการสละสทิธิ m ผูส้มคัรไมส่ามารถขอสละสทิธิ mได ้ ต้องรอ

ช่วงเวลาที[ระบบเปิดใหดํ้าเนินการสละสทิธิ mในช่วงถดัไป 

2.4 ผูส้มคัรไมส่ามารถขอยกเลกิการสละสทิธิ mภายหลงัจากที[ไดส้ละสทิธิ mเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

3. การคืนสิทธิg   

สถาบนัอุดมศกึษา มอบอํานาจให ้ สมาคม ทปอ. ดําเนินการคนืสทิธิ mในระบบไดท้นัท ี ที[ผูส้มคัร

ดําเนินการผ่านระบบในช่วงเวลาที[กําหนด 

3.1 ระบบออกแบบใหม้กีารคนืสทิธิ mโดยอตัโนมตัภิายในช่วงเวลาที[กําหนด 

3.2 ผูส้มคัรที[ไดย้นืยนัสทิธิ mเขา้ศกึษาแลว้ สามารถขอสละสทิธิ mไม่เขา้ศกึษาผ่านระบบไดภ้ายใน

ช่วง เวลาที[กําหนด 

3.3 สถาบนัอุดมศกึษาสามารถตรวจสอบรายชื[อผูย้นืยนัสทิธิ mเขา้ศกึษาและรายชื[อผูส้ละสทิธิ m 

หลงัจาก วนัสิ]นสุดการยนืยนัสทิธิ mและการสละสทิธิ m ตามลาํดบั 

 

4. การตรวจสอบสถานะการใช้สิทธิg    

สามารถตรวจสอบสถานะของผูส้มคัรว่ายนืยนัสทิธิ mสาขาวชิาใด กี[ครั ]ง หรอื สละสทิธิ mสาขาวชิาใด 

กี[ครั ]ง 

4.1 ผูส้มคัรและสถาบนัอุดมศกึษาสามารถตรวจสอบสถานะการใชส้ทิธิ mของผูส้มคัร ไดแ้ก่  

ระบบประกาศรายชื[อผูผ้า่นการคดัเลือก              

เพื[อสมัภาษณ์เพียง 1 สาขาวิชา

ไปรบัการสมัภาษณ์ และ  

แจ้ง "ยืนยนัสิทธิg " ที[สาขาวิชา

แจ้ง "ไม่ยืนยนัสิทธิg " ที[สาขาวิชา  

หรือ ไม่ไปสมัภาษณ์ 

สาขาวิชา/สถาบนั ส่งชื[อผู้ผ่านการคดัเลือก (ยืนยนัสิทธิg  

และมีคณุสมบติัครบถ้วน) ผู้ไม่ยืนยนัสิทธิg  และ ผู้ไม่ผ่าน

การคดัเลือก พร้อมเหตุผล มาที[ ทปอ. 
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4.1.1 การยนืยนัสทิธิ m – ครั ]งที[  

4.1.2 การยนืยนัสทิธิ m – สาขาวชิา 

4.1.3 การยนืยนัสทิธิ m – รอบที[สมคัร 

4.1.4 การสละสทิธิ m – ครั ]งที[ 

4.1.5 การสละสทิธิ m – สาขาวชิา 

4.1.6 การสละสทิธิ m – รอบที[สมคัร 

4.2 ระบบตรวจสอบสถานะการใชส้ทิธิ mของผูส้มคัรก่อนดําเนนิการคดัเลอืก หรอืก่อนประกาศ

รายชื[อผูม้สีทิธิ mเขา้ศกึษาในแต่ละรอบ 
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ระบบ TCAS มี 5 รอบ 
 

รอบที. กลุ่มเป้าหมาย การกาํหนด 
องคป์ระกอบ/เกณฑ์ 

ผลการสอบรายวิชา 

รอบที. 1 Portfolio นักเรียนที.มีความสามารถพิเศษ สาขาวิชา/สถาบนั ไม่มี 

รอบที. 2 โควตา นักเรียนจากโควตาพื[นที. เครือข่าย 
โครงการพิเศษ 

สาขาวิชา/สถาบนั สามญั 9 วิชา GAT, PAT,                     
ONET (ตามประกาศสาขาวิชา) 

รอบที. 3 รบัตรงร่วมกนั ผู้สมคัร/นักเรียนจากทั .วประเทศ สาขาวิชา/สถาบนั 
ทปอ. เป็นศนูยก์ลางการรบัสมคัร 

สามญั 9 วิชา GAT, PAT,                 
ONET (ตามประกาศสาขาวิชา) 

รอบที. 4 Admission ผู้สมคัร/นักเรียนจากทั .วประเทศ สาขาวิชา/สถาบนั กาํหนดร่วมกนั
แบ่งเป็น 10 กลุ่ม 
ทปอ. บริหารจดัการทั [งหมด 

สามญั 9 วิชา GAT, PAT,                   
GPAX, ONET 
กาํหนดสดัสว่นแจ้งล่วงหน้า 3 ปี 

รอบที. 5 รบัตรงอิสระ ผู้สมคัร/นักเรียนจากทั .วประเทศ สาขาวิชา/สถาบนั อาจมีหรือไม่มี 
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ตวัอย่างการสละสิทธิ2 ได้เพียงครั :งเดียว 
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ข"อกำหนดสำหรับผู"สมัครคัดเลือก 
1. ผู/สมัครแต7ละคนมี 1 สทิธ์ิในการเข/าศึกษา แต7สามารถสละสทิธ์ิที่ยืนยันไปแล/วเพือ่สมัครคัดเลือก

และยืนยันสทิธ์ิในรอบต7อไปได/อีก 1 ครัง้ (ยืนยันสทิธ์ิเข/าศึกษาได/สูงสุด 2 ครัง้) โดยต/องสละสทิธ์ิ

สาขาวิชาที่ได/ยืนยันสิทธ์ิเข/าศึกษาไปแล/วในระบบ ก5อน ทำการคัดเลือกในรอบถัดไปได/ 

2. ผู/สมัครลงทะเบียนใช/งานระบบ TCAS ได/ต้ังแต7วันที่ 1 ธันวาคม 2561 โดย Log in ด/วย 

username = รหัสประจำตัวประชาชน และ password = ต้ังรหสัผ7านด/วยตนเอง ซึง่ใช/อีเมลใน

การยืนยันตัวตนสำหรับการต้ังรหัสผ7านครั้งแรก ทั้งน้ีสามารถแก/ไขรหัสผ7านได/ตลอดเวลา กรณี

ผู/สมัครเปrนชาวต7างชาติ ระบบจะสร/าง username จำนวน 13 หลกัเพือ่ใช/แทนรหสัประจำตัว

ประชาชน 

3. เมื่อผู/สมัครลงทะเบียนเข/าใช/งานระบบ TCAS แล/ว ให/ตรวจสอบข/อมูลพื้นฐานของตนเองทีร่ะบบ

ได/มาจากฐานข/อมลูของศูนยtข/อมลูสารสนเทศเพื่อการคัดเลอืกเข/าสถาบันอุดมศึกษา หากพบ

ข/อผิดพลาดให/แจ/งโรงเรียนต/นสงักัดเพือ่ดำเนินการแก/ไขข/อมูลในฐานข/อมลูของศูนยtข/อมลู

สารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเข/าสถาบันอุดมศึกษาให/ถูกต/อง 

4. ผู/สมัครต/องเปrนผู/ตรวจสอบข/อมลูของตนเองในระบบให/มีความถูกต/อง หากพบข/อผิดพลาด ต/องแจ/ง

เจ/าของข/อมูลให/ดำเนินการแก/ไขภายในเวลาที่กำหนด ได/แก7 

Ø ข/อมูลพื้นฐานของตนเอง และ คะแนน GPAX / คะแนนรายวิชา/กลุ7มสาระวิชา ให/แจ/ง

โรงเรียนต/นสังกัดติดต7อศูนยtข/อมลูสารสนเทศ 

Ø คะแนนสอบ O-Net, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ ให/ติดต7อ สทศ. 

5. วิธีการยืนยันตัวตนของผู/สมัคร มีให/เลอืก 2 วิธี ได/แก7 อีเมล และ เบอรtมอืถือ (ผ7านระบบ One 

Time Password, OTP) สำหรบั 

Ø การแก/ไขข/อมูลส7วนตัว (อีเมล และ เบอรtมือถือ)  

Ø การยืนยันสทิธ์ิเข/าศึกษาที่ได/รบัการประกาศรายช่ือว7าผ7านการคัดเลือกในรอบที่ 1 รอบที่ 2 

และ รอบที่ 5 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่ต/องการยืนยันสิทธ์ิเข/าศึกษา 

Ø การยืนยันการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการเลือกสาขาวิชาและลำดับของสาขาวิชาที่สมัครใน

รอบที่ 3 และ รอบที่ 4   

Ø การสละสิทธ์ิในสาขาวิชาที่ได/ยืนยันสิทธ์ิเข/าศึกษาแล/ว 

6. ผู/สมัครต/องตรวจสอบสถานะของตนเองที่ได/ดำเนินการในข้ันตอนต7าง ๆ จนมั่นใจว7าระบบได/

ดำเนินการเรียบร/อยตามที่ต/องการ ทัง้น้ี ระบบจะอีเมลแจ/งผลการดำเนินการถึงผู/สมัครทกุครัง้ที่มี

การดำเนินการจนเสรจ็สิ้นกระบวนการยืนยันตัวตน 

7. ก7อนการสมัครในแต7ละรอบ ผู/สมัครต/องศึกษาคุณสมบัติของแต7ละสาขาวิชาทีต่/องการสมัครอย7าง

ละเอียด และปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำหนดด/วยความระมัดระวัง 

8. การสมัครในรอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 โควตา และ รอบที ่5 รับตรงอิสระ ให/สมัครทีโ่รงเรียน

หรือสถาบันอุดมศึกษาที่เปÖดรบัของสาขาวิชาน้ัน ๆ (ดูตามประกาศการรบัสมัคร) 
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9. การสมัครในรอบที่ 3 และ รอบที่ 4 ให/สมัครผ7านระบบ TCAS โดยการสมัครในรอบที่ 3 สามารถ

เลือกสาขาวิชาได/ 1 – 6 สาขาวิชา ข้ึนกับความประสงคtของผู/สมัคร และ การสมัครในรอบที่ 4 

สามารถเลือกสาขาวิชาได/ 1 – 4 สาขาวิชา ข้ึนกับความประสงคtของผู/สมัคร โดยการสมัครทัง้สอง

รอบน้ี ให/เรียงลำดับสาขาวิชาตามความสนใจเข/าเรียนจากสนใจเข/าเรียนมากที่สุด คือ ลำดับที่ 1 ไล7

ระดับความสนใจลงไปเรื่อย ๆ  

10. ผู/สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สนใจสมัครคัดเลือกได/ภายในช7วงระยะเวลาการรับสมัคร

ของแต7ละรอบ รวมถึงการเปลี่ยนลำดับของสาขาวิชาที่เลือกสมัครในรอบที่ 3 และ รอบที่ 4 ด/วย 

11. ค7าใช/จ7ายสำหรบัการสมัครรอบที่ 3 และ รอบที่ 4 ข้ึนอยู7กับจำนวนสาขาวิชาที่แจ/งความจำนงในการ

สมัครคัดเลือกของแต7ละรอบ  

Ø รอบที่ 3 ค7าสมัครสาขาวิชาละ 100 บาท และ ค7าบรหิารส7วนกลาง 50 บาท  

i. สมัคร 1 สาขาวิชา มีค7าใช/จ7ายในการสมัคร 150 บาท  

ii. สมัคร 2 สาขาวิชา มีค7าใช/จ7ายในการสมัคร 250 บาท 

iii. สมัคร 3 สาขาวิชา มีค7าใช/จ7ายในการสมัคร 350 บาท 

iv. สมัคร 4 สาขาวิชา มีค7าใช/จ7ายในการสมัคร 450 บาท 

v. สมัคร 5 สาขาวิชา มีค7าใช/จ7ายในการสมัคร 550 บาท 

vi. สมัคร 6 สาขาวิชา มีค7าใช/จ7ายในการสมัคร 650 บาท 

Ø รอบที่ 4 ค7าสมัครสาขาวิชาแรก 150 บาท และ ค7าสมัครสาขาวิชาต7อไป สาขาวิชาละ 50 

บาท  

i. สมัคร 1 สาขาวิชา มีค7าใช/จ7ายในการสมัคร 150 บาท  

ii. สมัคร 2 สาขาวิชา มีค7าใช/จ7ายในการสมัคร 200 บาท 

iii. สมัคร 3 สาขาวิชา มีค7าใช/จ7ายในการสมัคร 250 บาท 

iv. สมัคร 4 สาขาวิชา มีค7าใช/จ7ายในการสมัคร 300 บาท 

12. การชำระเงินค7าสมัครในรอบที่ 3 และ รอบที่ 4 สามารถชำระผ7านระบบ Prompt Pay (ระบุเลขที่

ใบแจ/งชำระเงิน หรือ สแกน QR Code) ที่ตู/ ATM, Mobile Banking และ Internet Banking หรือ

พิมพtใบแจ/งชำระเงินค7าสมัคร (มี QR Code) เพื่อนำไปชำระเงินได/ที ่Bank Branch หรือ Counter 

Service ภายในเวลา 24.00 น. ของวันปÖดรบัสมัคร หากพ/นเวลาที่กำหนด จะถือว7ายกเลิกการสมัคร

เข/าคัดเลือก ทั้งน้ี ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค5าสมคัรในทุกกรณ ี

13. ในกรณีที่เลอืกสาขาวิชาไม7ครบตามจำนวนสูงสุดที่กำหนดและได/พิมพtใบแจ/งชำระเงินค7าสมัครใน

ระบบเรียบร/อยแล/ว แต7ประสงคtจะเพิ่มจำนวนสาขาวิชาในการสมัครคัดเลือก ผู/สมัครต/องนำใบแจ/ง

ชำระเงินค7าสมัครทุกใบไปชำระเงินให/เรียบร/อยภายในวันปÖดรับสมัคร ระบบ TCAS จะพจิารณา

จำนวนสาขาวิชาที่สมัครตามยอดเงินที่ชำระภายในเวลาที่กำหนด  

14. การยืนยันสทิธ์ิเข/าศึกษาสำหรับการสมัครรอบที่ 1 รอบที่ 2 และ รอบที่ 5 ให/ยืนยันสิทธ์ิเข/าศึกษา

โดยเลือกสาขาวิชาที่ผ7านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวในระบบ TCAS หากไม7เลอืกสาขาวิชาที่
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ต/องการเข/าศึกษาภายในช7วงเวลาที่กำหนด (24.00 น. ของวันสุดท/ายทีเ่ปÖดระบบให/ยืนยันสิทธ์ิ) จะ

ถือว7าผู/สมัครไม7ต/องการใช/สิทธ์ิในการเข/าศึกษาและการคัดเลือกในรอบน้ันเปrนโมฆะ ผู/สมัครสามารถ

สมัครคัดเลือกในรอบถัดไปได/ แต7จะไม7สามารถขอใช/สิทธ์ิเข/าศึกษาในสาขาวิชาที่ได/รับการคัดเลือก

แล/วในภายหลังได/ ทั้งน้ี สามารถเปลี่ยนแปลงการเลือกสาขาวิชาเพื่อยืนยันสิทธ์ิเข/าศึกษาได/อีกเพียง 

2 ครั้ง จนถึงเวลาปÖดระบบของรอบน้ัน ๆ หากพ/นกำหนดเวลาของการยืนยันสทิธ์ิแล/ว ไม7อนุญาตให/

เปลี่ยนแปลงการเลอืกสาขาวิชาที่ได/สิทธ์ิเข/าศึกษาได/อีก และหากไม7ประสงคtเข/าศึกษาในสาขาวิชาที่

ได/ยืนยันสิทธ์ิไปแล/ว ให/ดำเนินการสละสิทธ์ิในระบบตามช7วงเวลาทีก่ำหนด 

15. การยืนยันสทิธ์ิเข/าศึกษาสำหรับการสมัครรอบที่ 3 และ รอบที่ 4 ให/แจ/งยืนยันสิทธ์ิเข/าศึกษาในวัน

สอบสัมภาษณt หากไม7ไปสอบสัมภาษณtในวันเวลาที่กำหนด หรือไปสอบสมัภาษณtแล/วแจ/งต7อ

คณะกรรมการสอบสัมภาษณtว7าไม7ประสงคtเข/าศึกษา จะถือว7าผู/สมัครไม7ต/องการใช/สิทธ์ิในการเข/า

ศึกษา ผู/สมัครสามารถสมัครในรอบถัดไปได/ แต7จะไม7สามารถขอใช/สิทธ์ิเข/าศึกษาในสาขาวิชาที่ได/รับ

การคัดเลือกแล/วในภายหลังได/ 

16. หากดำเนินการสละสทิธ์ิที่ได/ยืนยันสิทธ์ิเข/าศึกษาแล/ว จะไม7สามารถขอคืนสิทธ์ิกลบัเข/าศึกษาใน

สาขาวิชาที่ได/สละสิทธ์ิไปแล/วไม7ว7ากรณีใด ๆ  
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กาํหนดการ 
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รอบที& 1  Portfolio รบัตรงใชค้วามสามารถพเิศษ ไม่ใชค้ะแนน  
ระยะเวลา  1 ธนัวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 

กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ ช่วงเวลา 
1.1 สมคัรที&สถาบนัอุดมศึกษา  ผูส้มคัร 1 – 15 ธค 61 

1.2 ตรวจสอบขอ้มูลพืWนฐาน และคะแนน GPAX 5 ภาค

เรยีนของตนเองในระบบ TCAS 

ผูส้มคัร 1 – 15 ธค 61 

1.3 ตรวจสอบคุณสมบตั ิผลงาน สมัภาษณ์ และสรุปผล สถาบนัอุดมศกึษา 17 ธค 61 – 25 มค 62 

1.4 ส่งขอ้มูลผูส้มคัรของแต่ละสาขาวชิาเขา้ระบบ TCAS สถาบนัอุดมศกึษา 26 มค 62 

1.5 ส่งขอ้มูลผูผ้่านการคดัเลอืกในรอบทีi 1 เขา้ระบบ 

TCAS 

สถาบนัอุดมศกึษา 26 มค 62 

1.6 ส่งขอ้มูลผูผ้่านการคดัเลอืกในหลกัสูตรนานาชาต ิรอบ

ทีi 1 เขา้ระบบ TCAS 

สถาบนัอุดมศกึษา 26 มค 62 

1.7 ประกาศรายชืiอผูผ้่านการคดัเลอืก ทปอ. / 

สถาบนัอุดมศกึษา 

28 มค 62 

1.8 ยนืยนัสทิธิ mเขา้ศกึษาโดยเลอืกจากสาขาวชิาทีiผ่านการ

คดัเลอืก ถ้าไม่ยนืยนัสทิธิ m จะถอืว่าไม่ต้องการใชส้ทิธิ mเขา้

ศกึษา จะขอสทิธิ mเขา้ศกึษาในภายหลงัไม่ได ้

ผูส้มคัร 30 – 31 มค 62 

1.9 สละสทิธิ m ช่วงทีi 1 (ผูท้ีiไดย้นืยนัสทิธิ mเขา้ศกึษาในรอบทีi 

1) 

ผูส้มคัร 2 – 3 กพ 62 

1.10 ประกาศรายชืiอผูย้นืยนัสทิธิ mเขา้ศกึษาในรอบทีi 1 ทปอ. /

สถาบนัอุดมศกึษา 

5 กพ 62 

 

รอบที& 2  โควตา ใชค้ะแนน 
ระยะเวลา  4 กมุภาพนัธ์ ถึง 25 เมษายน 2562 

กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ ช่วงเวลา 
2.1 สมคัรที&สถาบนัอุดมศึกษา หรือ สมคัรผ่าน
โรงเรยีน 

ผูส้มคัร หรอื 

โรงเรยีน 

4 กพ – 23 มคี 62 

2.2 ตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูส้มคัร และ ตรวจสอบรายชืiอ

ในระบบทีiไมไ่ดร้บัอนุญาตใหส้มคัรได ้ 
สถาบนัอุดมศกึษา 4 กพ – 29 มคี 62 

2.3 ปรบัเพิiมจํานวนรบัของรอบทีi 2 – 5  สถาบนัอุดมศกึษา 5 – 7 กพ 62 

2.4 จดัสอบรายวชิาเฉพาะของสาขาทีiอยู่นอกเหนือการจดั

สอบของ สทศ. 

สถาบนัอุดมศกึษา 9 – 15 มคี 62 

2.6 ดงึขอ้มูลคะแนนสอบ O-Net และ GAT/PAT จาก 

สทศ. 

ทปอ. / 

สถาบนัอุดมศกึษา 

1 เมย 62 

2.7 ดงึขอ้มูล GPAX 5 ภาคเรยีน คะแนนรายวชิา/กลุ่ม

สาระรายวชิา และคะแนนสอบ O-Net, GAT/PAT ของ

ผูส้มคัรจากระบบ TCAS และประมวลผลคะแนน รวมถงึ

สถาบนัอุดมศกึษา 2 – 21 เมย 62 
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กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ ช่วงเวลา 
การเรยีกสอบสมัภาษณ ์ 
2.8 ดงึขอ้มูลคะแนนสอบ 9 วชิาสามญั จาก สทศ. ทปอ. / 

สถาบนัอุดมศกึษา 

5 เมย 62 

2.9 ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนสอบ O-Net, 

GAT/PAT และ 9 วชิาสามญัในระบบ TCAS  

ผูส้มคัร 6 – 8 เมย 62 

2.10 ดงึขอ้มูลคะแนนสอบ 9 วชิาสามญัของผูส้มคัรจาก

ระบบ TCAS และประมวลผลคะแนน รวมถงึการเรยีกสอบ

สมัภาษณ์  

สถาบนัอุดมศกึษา 6 – 21 เมย 62 

2.11 ดงึขอ้มูล GPAX 6 ภาคเรยีน และคะแนนรายวชิา/

กลุ่มสาระรายวชิาของผูส้ําเรจ็การศกึษาชั Wนมธัยมปลายทั iว

ประเทศ จากศูนยข์อ้มูลสารสนเทศเพืiอการคดัเลอืกเขา้

สถาบนัอุดมศกึษา 

ทปอ. 16 เมย 62 

2.12 ดงึขอ้มูล GPAX 6 ภาคเรยีน และคะแนนรายวชิา/

กลุ่มสาระรายวชิาของผูส้มคัรจากระบบ TCAS และ

ประมวลผลคะแนน รวมถงึการเรยีกสอบสมัภาษณ ์

สถาบนัอุดมศกึษา 17 – 21 เมย 62 

2.13 ส่งขอ้มูลผูผ้่านการคดัเลอืกในรอบทีi 2 เขา้ระบบ 

TCAS 
สถาบนัอุดมศกึษา 22 เมย 62 

2.14 ส่งขอ้มูลผูผ้่านการคดัเลอืกในหลกัสูตรนานาชาต ิ

รอบทีi 2 เขา้ระบบ TCAS 
สถาบนัอุดมศกึษา 22 เมย 62 

2.15 ตรวจสอบรายชืiอผูผ้่านการคดัเลอืกในรอบทีi 2 กบั 

รายชืiอผูท้ีiยงัคงยนืยนัสทิธิ mเขา้ศกึษาในรอบทีi 1 
ทปอ. 23 เมย 62 

2.16 ประกาศรายชืiอผูผ้่านการคดัเลอืก รอบทีi 2 ทปอ. / 

สถาบนัอุดมศกึษา 

24 เมย 62 

2.17 ยนืยนัสทิธิ mเขา้ศกึษาโดยเลอืกจากสาขาวชิาทีiผ่าน

การคดัเลอืก ถ้าไม่ยนืยนัสทิธิ m จะถอืว่าไม่ต้องการใชส้ทิธิ m

เขา้ศกึษา จะขอสทิธิ mเขา้ศกึษาในภายหลงัไมไ่ด ้

ผูส้มคัร 24 – 25 เมย 62 

2.18 ประกาศรายชืiอผูย้นืยนัสทิธิ mเขา้ศกึษาในรอบทีi 2 ทปอ. /

สถาบนัอุดมศกึษา 

27 เมย 62 

 
หมายเหตุ โครงการที&เรียกสาํรองในการบริหารจดัการภายในได้ จะต้องเป็นโครงการนโยบายของรฐับาล หรือ
โครงการที&ได้รบัการสนับสนุนให้หน่วยงานหรือให้บุคคล หรือโครงการที&มีเงื&อนไขเฉพาะพิเศษ เช่น  ครคืูนถิ&น 
แพทยช์นบท จุฬาชนบท โดยโครงการต้องส่งรายชื&อ และเอกสารยินยอมให้ส่งชื&อมาตัดสิทธิ[ ในระบบลงนาม
โดยผู้สมคัร มายงั ทปอ. 
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รอบที& 3  รบัตรงร่วมกนั ใชค้ะแนน 
ระยะเวลา  17 เมษายน ถึง 17 พฤษภาคม 2562 

กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ ช่วงเวลา 
3.1 สมคัรผ่านระบบ TCAS และชําระเงนิค่าสมคัรตาม

จํานวนสาขาวชิาทีiเลอืกสมคัร โดยชําระเงนิผ่านระบบ 

Prompt Pay ทีiตู้ ATM, Mobile Banking และ Internet 

Banking โดยระบุเลขทีiใบแจง้ชําระเงนิ หรอื ใบแจง้ชําระ

เงนิทีiม ีQR Code ระบุตวัผูส้มคัร ทีi Bank Branch และ 

Counter Service โดยเลอืกไดสู้งสุด 6 สาขาวชิา และระบุ

ลําดบัของแต่ละสาขาทีiเลอืกสมคัร ทั WงนีW การเลอืก

สาขาวชิากบัการชําระเงนิค่าสมคัรแยกอสิระจากกนั แต่

สามารถชําระเงนิเพิiมเพืiอเลอืกสาขาเพิiมได ้ซึiงระบบ

อนุญาตใหเ้ปลีiยนแปลงขอ้มูลสาขาวชิาทีiเลอืกไดจ้นถงึ

เวลาปิดระบบ 

ผูส้มคัร  17 – 29 เมย 62  

3.2 สละสทิธิ m ช่วงทีi 2 (ผูท้ีiไดย้นืยนัสทิธิ mเขา้ศกึษาในรอบทีi 

1 และ รอบทีi 2)  

ผูส้มคัร 26 – 27 เมย 62 

3.3 ปรบัเพิiมจํานวนรบัของรอบทีi 3 – 5  สถาบนัอุดมศกึษา 30 เมย – 2 พค 62 

3.4 ตรวจสอบรายชืiอผูส้มคัรรอบทีi 3 กบั รายชืiอผูย้งัคง

ยนืยนัสทิธิ mเขา้ศกึษาในรอบทีi 1 และ รอบทีi 2 หรอื ผูท้ีiได้

ยนืยนัสทิธิ mเขา้ศกึษาครบแลว้ 2 ครั Wง 

ทปอ. 30 เมย 62 

3.5 ดงึขอ้มูลคะแนนสอบ O-Net, GAT/PAT, 9 วชิาสามญั 

จาก สทศ. ของผูส้มคัรใหม ่

ทปอ. 30 เมย 62 

3.6 ส่งขอ้มูลการชําระเงนิค่าสมคัร   ธนาคาร 30 เมย 62 

3.7 Update สถานะของการสมคัร*  ทปอ. 1 พค 62 

3.8 ประมวลผลผูส้มคัรในแต่ละสาขาวชิา โดยเรยีงลําดบั

รายชืiอของผูส้มคัรทุกคนตามเกณฑท์ีiสาขาวชิากําหนด 

สถาบนัอุดมศกึษา 2 – 5 พค 62 

3.9 ส่งรายชืiอผูส้มคัรทีiไดจ้ดัเรยีงลําดบัของแต่ละสาขาวชิา

เขา้ระบบ TCAS 

สถาบนัอุดมศกึษา 6 พค 62 

3.10 ส่งรายชืiอผูผ้่านการคดัเลอืกเขา้เรยีนในโครงการทีi

ผูเ้รยีนไดร้บัทุนการศกึษา 100% (ไม่ไดเ้ขา้ร่วมการ

คดัเลอืกในระบบ TCAS) เชน่ จฬุาชนบท เป็นต้น 

สถาบนัอุดมศกึษา 6 พค 62 

3.11 ส่งรายชืiอผูผ้่านการคดัเลอืกเพิiมเตมิในรอบทีi 2 

โควตา (คดัเลอืกตวัสํารอง) เช่น แพทยช์นบท เป็นต้น 

สถาบนัอุดมศกึษา 6 พค 62 

3.12 ประกาศรายชืiอผูม้สีทิธิ mเขา้สอบสมัภาษณ ์ ทปอ. 9 พค 62 

3.13 สอบสมัภาษณ์ผูม้สีทิธิ mเขา้ศกึษาในรอบทีi 3 ถ้าผูม้ ี

สทิธิ mเขา้สอบสมัภาษณไ์ม่ต้องการศกึษาในสาขาวชิาทีi

ประกาศรายชืiอใหเ้ขา้สอบสมัภาษณ์ ผูม้สีทิธิ mเขา้สอบ

สมัภาษณไ์ม่ต้องไปสอบสมัภาษณ ์หรอื ไปแลว้แจง้ให้

ผูส้มคัร 10 – 14 พค 62 
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กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ ช่วงเวลา 
สาขาวชิาทราบว่าไม่ต้องการเขา้ศกึษา จะถอืว่าผูม้สีทิธิ m

เขา้สอบสมัภาษณไ์ม่ต้องการยนืยนัสทิธิ mเขา้ศกึษา 

3.14 ส่งรายชืiอผูผ้่านการคดัเลอืกจากการสอบสมัภาษณ ์

(สาขาวชิาต้องการรบัเขา้ศกึษา และ ผูม้สีทิธิ mเขา้สอบ

สมัภาษณ์ยนืยนัสทิธิ mเขา้ศกึษา) เขา้ระบบ TCAS 

สถาบนัอุดมศกึษา 15 พค 62 

3.15 ประกาศรายชืiอผูย้นืยนัสทิธิ mเขา้ศกึษาในรอบทีi 3  ทปอ. / 

สถาบนัอุดมศกึษา 

17 พค 62 

* สถานะของการสมคัร ประกอบดว้ย 

Ø เรียบร้อย = ไดช้ําระเงนิค่าสมคัรเรยีบรอ้ย และ ไม่เป็นผูท้ีiมชีืiอยนืยนัสทิธิ mเขา้ศกึษาอยู่ในระบบ 

หรอื ไม่เป็นผูท้ีiไดย้นืยนัสทิธิ mเขา้ศกึษาครบแลว้ 2 ครั Wง 

Ø ปฏิเสธการสมคัร = ไม่มคุีณสมบตัทิีiสามารถสมคัรได ้ หรอื ไม่ไดช้ําระเงนิค่าสมคัรภายใน

ระยะเวลาของการรบัสมคัร หรอื เป็นผูท้ีiมชีืiอยนืยนัสทิธิ mเขา้ศกึษาอยู่ในระบบ หรอื เป็นผูท้ีiได้

ยนืยนัสทิธิ mเขา้ศกึษาครบแลว้ 2 ครั Wง 

Ø รอตรวจสอบการชาํระเงินค่าสมคัร = ไดย้นืยนัสาขาวชิาทีiสมคัรแลว้ แต่สามารถแก้ไข 

เปลีiยนแปลง สาขาวชิาทีiสมคัร และ ลําดบัทีiของสาขาวชิาทีiเลอืกไดจ้นถงึเวลาปิดรบัสมคัร 

Ø อยู่ระหว่างการสมคัร = ยงัไม่ไดย้นืยนัสาขาวชิาทีiสมคัรใหเ้รยีบรอ้ย 

 
รอบที& 4  Admission ใชค้ะแนน 
ระยะเวลา  9 พฤษภาคม ถึง 7 มิถนุายน 2562 

กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ ช่วงเวลา 
4.1 สมคัรผ่านระบบ TCAS และชําระเงนิค่าสมคัร (เลอืก

ไดสู้งสุด 4 สาขาวชิา โดยระบุลําดบัของแต่ละสาขาวชิาทีi

เลอืกสมคัร)  

ผูส้มคัร  9 – 19 พค 62  

4.2 สละสทิธิ m ช่วงทีi 3 (ผูท้ีiไดย้นืยนัสทิธิ mเขา้ศกึษาในรอบทีi 

1 รอบทีi 2 และ รอบทีi 3)  

ผูส้มคัร 17 – 18 พค 62 

4.3 ปรบัเพิiมจํานวนรบัของรอบทีi 4 – 5  สถาบนัอุดมศกึษา 20 – 22 พค 62 

4.4 ตรวจสอบรายชืiอผูส้มคัรรอบทีi 4 กบั รายชืiอผูย้งัคง

ยนืยนัสทิธิ mเขา้ศกึษาในรอบทีi 1 รอบทีi 2 และ รอบทีi 3 

หรอื ผูท้ีiไดย้นืยนัสทิธิ mเขา้ศกึษาครบแลว้ 2 ครั Wง 

ทปอ. 20 พค 62 

4.5 ดงึขอ้มูลคะแนนสอบ O-Net, GAT/PAT, 9 วชิาสามญั 

จาก สทศ. ของผูส้มคัรใหม ่

ทปอ. 20 พค 62 

4.6 ส่งขอ้มูลการชําระเงนิค่าสมคัร  ธนาคาร 20 พค 62 

4.7 Update สถานะของการสมคัร  ทปอ. 21 พค 62 

4.8 ประมวลผลการจดัลําดบัของแต่ละสาขาวชิา ทปอ. 22 – 28 พค 62 

4.9 ประกาศรายชืiอผูม้สีทิธิ mเขา้สอบสมัภาษณ ์ ทปอ. 29 พค 62 

4.10 สอบสมัภาษณ์ผูม้สีทิธิ mเขา้ศกึษาในรอบทีi 4 ถ้าผูม้ ี ผูส้มคัร 31 พค – 4 มยิ 62 



คู่มือระบบ TCAS62 สําหรับผูส้มคัร - 01 ตค 61.docx   
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กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ ช่วงเวลา 
สทิธิ mเขา้สอบสมัภาษณไ์ม่ต้องการศกึษาในสาขาวชิาทีi

ประกาศรายชืiอใหเ้ขา้สอบสมัภาษณ์ ผูม้สีทิธิ mเขา้สอบ

สมัภาษณไ์ม่ต้องไปสอบสมัภาษณ ์หรอื ไปแลว้แจง้ให้

สาขาวชิาทราบว่าไม่ต้องการเขา้ศกึษา จะถอืว่าผูม้สีทิธิ m

เขา้สอบสมัภาษณไ์ม่ต้องการยนืยนัสทิธิ mเขา้ศกึษา 

4.11 ส่งรายชืiอผูผ้่านการคดัเลอืกจากการสอบสมัภาษณ ์

(สาขาวชิาต้องการรบัเขา้ศกึษา และ ผูม้สีทิธิ mเขา้สอบ

สมัภาษณ์ยนืยนัสทิธิ mเขา้ศกึษา) เขา้ระบบ TCAS 

สถาบนัอุดมศกึษา 6 มยิ 62 

4.12 ประกาศรายชืiอผูย้นืยนัสทิธิ mเขา้ศกึษาในรอบทีi 4  ทปอ. / 

สถาบนัอุดมศกึษา 

7 มยิ 62 

 
รอบที& 5  รบัตรงอสิระ  
ระยะเวลา  30 พฤษภาคม ถึง 18 มิถนุายน 2562 

กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ ช่วงเวลา 
5.1 สมคัรที&สถาบนัอุดมศึกษา ผูส้มคัร  30 พค – 10 มยิ 62  

5.2 สละสทิธิ m ช่วงทีi 4 (ผูท้ีiไดย้นืยนัสทิธิ mเขา้ศกึษาในรอบทีi 

1 รอบทีi 2 รอบทีi 3 และ รอบทีi 4)  

ผูส้มคัร 7 – 8 มยิ 62 

5.3 ปรบัเพิiมจํานวนรบัของรอบทีi 5  สถาบนัอุดมศกึษา 11 – 14 มยิ 62 

5.4 ประมวลผลคดัเลอืก รวมถงึการเรยีกสอบสมัภาษณ ์

และ ตรวจสอบรายชืiอผูท้ีiยงัคงยนืยนัสทิธิ mเขา้ศกึษาในรอบ

ทีi 1 รอบทีi 2 รอบทีi 3 และ รอบทีi 4 หรอื ผูท้ีiไดย้นืยนัสทิธิ m

เขา้ศกึษาครบแลว้ 2 ครั Wง 

สถาบนัอุดมศกึษา 11 – 14 มยิ 62 

5.5 ส่งขอ้มูลผูส้มคัรของแต่ละสาขาวชิาเขา้ระบบ TCAS สถาบนัอุดมศกึษา 15 มยิ 62 

5.6 ส่งรายชืiอผูผ้่านการคดัเลอืกในรอบทีi 5 เขา้ระบบ 

TCAS 

สถาบนัอุดมศกึษา 15 มยิ 62 

5.7 ส่งขอ้มูลผูผ้่านการคดัเลอืกในหลกัสูตรนานาชาต ิรอบ

ทีi 3 เขา้ระบบ TCAS 

สถาบนัอุดมศกึษา 15 มยิ 62 

5.8 ตรวจสอบรายชืiอผูผ้่านการคดัเลอืกในรอบทีi 5 กบั

รายชืiอผูย้งัคงยนืยนัสทิธิ mเขา้ศกึษาในรอบทีi 1 รอบทีi 2 

รอบทีi 3 และ รอบทีi 4 หรอื ผูท้ีiไดย้นืยนัสทิธิ mเขา้ศกึษา

ครบแลว้ 2 ครั Wง 

ทปอ. 16 มยิ 62 

5.9 ยนืยนัสทิธิ mเขา้ศกึษาโดยเลอืกจากสาขาวชิาทีiผ่านการ

คดัเลอืก 
ผูส้มคัร 17 – 18 มยิ 62 

5.10 ประกาศรายชืiอผูย้นืยนัสทิธิ mเขา้ศกึษาในรอบทีi 5 ทปอ. /

สถาบนัอุดมศกึษา 

20 มยิ 62 

 


