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คู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา   

(Thai University Central Admission System : TCAS) 
ปีการศึกษา 2562 
สำหรับผู้สมัคร 

 
ท่ีมาและนโยบาย 
 ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission 
System: TCAS)  เป็นระบบที่เกิดข้ึนจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มอบหมายให ้ที่

ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) พิจารณาปรับรปูแบบการรับเข้าศึกษา ไม่ให้มีการว่ิงรอกสอบ ลด

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร และป้องกันการใช้สิทธ์ิซ้ำซ้อน ทปอ. ได้รับหลกัการ โดยเสนอแนวทางการรบันักเรียน

เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม ่ โดยสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. จำนวน 31 แห่ง (ปี

การศึกษา 2562 สมาชิกเครือข่าย ทปอ. มีจำนวน 34 แห่ง) ร่วมกันพิจารณากระบวนการคัดเลอืกบุคคลเข้า

ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกัน ซึ่งจะเริ่มใช้ต้ังแต่ปกีารศึกษา 2561 เป็น

ต้นไป ทั้งน้ี ทปอ. ราชภัฏ และ ทปอ. ราชมงคล ได้รับหลักการในการเข้าร่วมดำเนินการตามแนวทางน้ีด้วย โดย

ยึดหลักการสำคัญของ TCAS มี 3 ประการ ดังน้ี 

1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2. ผูส้มัครแต่ละคนมเีพียง 1 สิทธ์ิ ในการตอบรบัในสาขาวิชาที่เลอืก เพื่อความเสมอภาค 
3. สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง สงักัดกระทรวงศึกษาธิการ จะเข้าระบบ Clearing House เพื่อบรหิาร 

1 สิทธ์ิของผูส้มัคร 

 

นิยามศัพท์ 
ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  (Thai University Central Admission 
System : TCAS) 
ทปอ   ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

สมาคม ทปอ  สมาคมทีป่ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

ทปอ มทร  ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ทปอ มรภ  ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สสอท   สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหง่ประเทศไทย 

สทศ   สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
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กสพท   กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

TCAS62   ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ระบบ TCAS  ระบบสารสนเทศการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ประจำปี

การศึกษา 2562  

สถาบัน    มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการคัดเลือกในระบบ TCAS 

สาขาวิชา สาขาวิชา/หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วม TCAS62  ที่เปิดรับผูส้มัครเข้า

ศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 

หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ที่มกีารจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ มี

กลุ่มเป้าหมายทัง้ที่เป็นนักเรียนไทยและต่างประเทศ รวมทั้งหลักสูตรที่มีความ

ร่วมมือในการจัดการศึกษากับหลักสูตรในต่างประเทศ ที่รบัการรบัรองตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ทัง้น้ีอาจมีการจัดการศึกษาแบบ 2 ภาคการศึกษา หรือ 3 ภาค

การศึกษา ก็ได้ 

ผู้สมัคร ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชา/สถาบันกำหนดใหส้ามารถสมัครเข้าคัดเลือกใน

สถาบันอุดมศึกษาได้  
ผู้ผ่านการคัดเลือก ผูส้มัครที่ได้รบัการประกาศรายช่ือว่าผ่านการคัดเลือกจากสาขาวิชา/สถาบันให้เข้า

ศึกษาได้ 

ผู้มีสิทธิ์เขา้ศึกษา  ผู้ทีไ่ด้รบัการประกาศรายช่ือว่าผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาได้ และได้ดำเนินการ

ยืนยันสิทธ์ิน้ันในระบบ TCAS โดยเป็นผู้ที่มคุีณสมบัติครบถ้วนตามที่สาขาวิชา/

สถาบันอุดมศึกษากำหนด ณ วันเปิดภาคการศึกษา  

การบริหารจัดการสิทธิ ์ ระบบการบรหิารจัดการสทิธ์ิส่วนกลาง ของ ทปอ.  เพื่อใหผู้ส้มัคร/
สถาบันอุดมศึกษาได้มาเข้าใช้งานในระบบของทกุรอบ ประกอบด้วย การยืนยันสิทธ์ิ 

การไม่ยืนยันสทิธ์ิ การสละสิทธ์ิ การคืนสิทธ์ิ การตรวจสอบสถานะการใช้สิทธ์ิ  

1. การยืนยันสิทธิ์   กระบวนการทีผู่้สมัครเข้าไปในระบบเพื่อยืนยันสิทธ์ิ ว่ามีความประสงค์จะเข้าศึกษา

ในสาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษา ที่ประกาศรายช่ือว่าตนเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ทัง้น้ี

ในระบบได้ออกแบบใหเ้ลือกว่าจะ ยืนยันสทิธ์ิ หรือไม่ยืนยันสิทธ์ิ 

2. การสละสิทธิ ์  กระบวนการทีผู่้ยืนยันสทิธ์ิเข้าไปในระบบ เพื่อแจง้ขอยกเลกิสิทธ์ิที่ได้ยืนยันไปแล้ว 

ซึ่งจะกระทำได้เพียงครั้งเดียว ในกรณีที่ต้องการจะสมัครคัดเลือกในรอบต่อไป 

3. การคืนสิทธิ ์ เมื่อมกีารสละสิทธ์ิในระบบ ผู้สมัครจะได้รบัการคืนสิทธ์ิโดยอัตโนมัติ เพื่อใช้สทิธ์ิ

สมัครคัดเลือกในรอบต่อไปได้  
4. การตรวจสอบ สาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษา/ผูส้มัครเข้าไปในระบบเพื่อตรวจสอบสทิธ์ิของผูส้มัคร 
    สถานะการใชส้ิทธิ ์  ว่าสอดคล้องกับข้อกำหนด/แนวปฏิบัติในเรื่องการบรหิารจัดการสทิธ์ิ และผู้น้ันมี

สิทธ์ิที่จะสมัครคัดเลือกรอบน้ัน ๆ ได้หรือไม ่
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การบริหารจัดการสิทธิ์ในระบบ TCAS  
1. การยืนยันสิทธิ ์

ผู้สมัครเข้ามาใช้งานในระบบ เพื่อตรวจสอบรายช่ือตนเองว่าเป็นผูผ้่านการคัดเลือกใหเ้ข้าศึกษาในแต่

ละรอบหรือไม่  

1.1 การยืนยันสิทธิ์สำหรับการสมัครรอบท่ี 1 รอบท่ี 2 และ รอบท่ี 5 ในระบบ 
1.1.1 ระบบเปิดใหผู้้สมัครเข้ามายืนยันสิทธ์ิในช่วงเวลาที่กำหนด 
1.1.2 ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่ตนเองได้รับการคัดเลือกใหเ้ข้าศึกษาได้เพียงสาขาวิชาเดียว 
1.1.3 กด “ยืนยันสิทธ์ิ” โดยยืนยันตัวตนผ่านอเีมล หรือเบอร์มอืถือด้วยระบบ OTP 

1.1.4 ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสทิธ์ิ” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหน่ึงไปแล้ว และต้องการเปลี่ยน

สาขาวิชาที่ยืนยันสิทธ์ิ ผู้สมัครสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้งเท่าน้ัน 

จนถึงเวลาปิดระบบการให้ยืนยันสทิธ์ิ (นับรวมจำนวนครั้งท่ีกด “ยืนยันสิทธ์ิ” ได้สูงสุด 3 

ครั้ง) โดยระบบจะนับเป็นหน่ึงครั้งของการยืนยันสิทธ์ิ 

1.1.5 ถ้าผู้สมัครไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ให้กด “ไม่ยืนยันสิทธ์ิ” 

และยืนยันตัวตนผ่านอีเมล หรือเบอร์มอืถือด้วยระบบ OTP 

1.1.6 ถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ”์ หรือ “ไม่ยืนยันสิทธิ”์ ภายในช่วงเวลาท่ีกำหนด จะถือ
ว่า ผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สทิธ์ิในการเข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับ

คัดเลือก ซึง่จะขอใช้สิทธ์ิเข้าศึกษาภายหลงัจากช่วงเวลาทีก่ำหนดไม่ได้ 

 

 
(1) ระบบจะประกาศสาขาวิชา/สถาบันทีผู่ส้มัครผ่านการคัดเลอืกทั้งหมด  
(2) ผู้สมัครยืนยันสิทธ์ิในระบบ โดยเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียว 
(3) เปลี่ยนได้อีก 2 ครัง้ ตลอดช่วงระยะเวลาทีเ่ปิดระบบ 

 

1.2 การยืนยันสิทธิ์สำหรับการสมัครรอบท่ี 3 และ รอบท่ี 4 ณ วันสอบสัมภาษณ์ท่ีสถาบันอุดมศึกษา 
1.2.1 ระบบประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์เพียงสาขาวิชาเดียว 
1.2.2 ผู้สมัครตรวจสอบรายช่ือสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลอืกใหเ้ข้าสอบสัมภาษณ์  

1.2.3 ถ้าผู้สมัครต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ ให้ผูส้มัครเข้า

สอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนด ถ้าผูส้มัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สาขาวิชา

ผู้สมัครยืนยันตนเองเข้าระบบ

ยืนยันสิทธ์ิ ไม่ยืนยันสิทธ์ิ
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กำหนด และลงนามในเอกสารเพื่อแสดงความประสงค์ว่า “ยืนยันสิทธ์ิ” เข้าศึกษา จะถือ

ว่าผู้สมัครได้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาทันท ีและนับเป็นหน่ึงครั้งของการยืนยันสิทธ์ิ 

1.2.4 ถ้าผู้สมัครไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับสิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์ ผู้สมัครไม่ต้อง

ไปสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาทีก่ำหนด หรือ เข้าสอบสัมภาษณ์แล้วแจ้งต่อ

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ว่าไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาน้ัน ๆ โดยลงนามใน

เอกสารเพื่อแสดงความประสงค์ว่า “ไม่ยืนยันสทิธ์ิ” จะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธ์ิใน

การเข้าศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. การสละสิทธิ ์  
ผู้สมัครที่ได้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในรอบที่ต้องการไปแล้ว ต้องการที่จะขอสละสทิธ์ิที่ได้ยืนยันไปแล้ว 

สามารถเข้าระบบเพื่อขอสละสิทธ์ิได้ 

2.1 ระบบเปิดใหผู้้สมัครสามารถสละสิทธ์ิได้ในช่วงเวลาทีก่ำหนด  
2.2 กด “สละสทิธ์ิ” โดยยืนยันตัวตนผ่านอีเมล หรือเบอร์มือถือด้วยระบบ OTP 

2.3 หากพ้นกำหนดช่วงเวลาของการสละสทิธ์ิ ผู้สมัครไม่สามารถขอสละสทิธ์ิได้ ต้องรอช่วงเวลาที่
ระบบเปิดให้ดำเนินการสละสิทธ์ิในช่วงถัดไป 

2.4 ผู้สมัครไมส่ามารถขอยกเลกิการสละสิทธ์ิภายหลงัจากทีไ่ด้สละสทิธ์ิเรียบรอ้ยแล้ว 
 

 

 

ระบบประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก              
เพ่ือสัมภาษณ์เพียง 1 สาขาวิชา

ไปรับการสัมภาษณ์ และ  
แจ้ง "ยืนยันสิทธ์ิ" ท่ีสาขาวิชา

แจ้ง "ไม่ยืนยันสิทธ์ิ" ท่ีสาขาวิชา  
หรือ ไม่ไปสัมภาษณ์ 

สาขาวิชา/สถาบัน ส่งชื่อผูผ้่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธิ์ และมี
คุณสมบัติครบถ้วน) ผู้ไม่ยืนยันสิทธิ์ และ ผูไ้ม่ผา่นการคัดเลือก 
พร้อมเหตุผล มาท่ี ทปอ. 
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3. การคืนสิทธิ์  
สถาบันอุดมศึกษา มอบอำนาจให้ ทปอ. ดำเนินการคืนสทิธ์ิในระบบได้ทันทีที่ผู้สมัครดำเนินการผ่าน

ระบบในช่วงเวลาทีก่ำหนด 
3.1 ระบบออกแบบให้มีการคืนสิทธ์ิโดยอัตโนมัติภายในช่วงเวลาที่กำหนด 
3.2 ผู้สมัครที่ได้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาแล้ว สามารถขอสละสิทธ์ิไม่เข้าศึกษาผ่านระบบได้ภายในช่วง 

เวลาที่กำหนด 

3.3 สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบรายช่ือผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาและรายช่ือผูส้ละสทิธ์ิ หลงัจาก 
วันสิ้นสุดการยืนยันสทิธ์ิและการสละสิทธ์ิ ตามลำดับ 

 

4. การตรวจสอบสถานะการใชส้ิทธิ ์  
สามารถตรวจสอบสถานะของผู้สมัครว่ายืนยันสทิธ์ิสาขาวิชาใด กี่ครั้ง หรอื สละสทิธ์ิสาขาวิชาใด กี่ครั้ง 
4.1 ผู้สมัครและสถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการใช้สิทธ์ิของผูส้มัคร ได้แก่  

4.1.1 การยืนยันสทิธ์ิ – ครั้งที ่ 

4.1.2 การยืนยันสทิธ์ิ – สาขาวิชา 

4.1.3 การยืนยันสทิธ์ิ – รอบทีส่มัคร 

4.1.4 การสละสิทธ์ิ – ครัง้ที ่

4.1.5 การสละสิทธ์ิ – สาขาวิชา 

4.1.6 การสละสิทธ์ิ – รอบที่สมัคร 

4.2 ระบบตรวจสอบสถานะการใช้สิทธ์ิของผูส้มัครก่อนดำเนินการคัดเลือก หรือก่อนประกาศรายช่ือ
ผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษาในแต่ละรอบ 
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ระบบ TCAS มี 5 รอบ 
 

รอบท่ี กลุ่มเปา้หมาย การกำหนด 
องค์ประกอบ/เกณฑ ์

ผลการสอบรายวิชา 

รอบท่ี 1 Portfolio นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ สาขาวิชา/สถาบัน ไม่ม ี

รอบท่ี 2 โควตา นักเรียนจากโควตาพ้ืนท่ี เครือขา่ย 
โครงการพิเศษ 

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

รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน ผู้สมัคร/นักเรียนจากท่ัวประเทศ สาขาวิชา/สถาบัน 
ทปอ. เป็นศูนย์กลางการรับสมัคร 

สามญั 9 วิชา GAT, PAT,                 
ONET (ตามประกาศสาขาวิชา) 

รอบท่ี 4 Admission ผู้สมัคร/นักเรียนจากท่ัวประเทศ สาขาวิชา/สถาบัน กำหนดร่วมกัน
แบ่งเป็น 10 กลุ่ม 
ทปอ. บริหารจัดการท้ังหมด 

สามญั 9 วิชา GAT, PAT,                   
GPAX, ONET 
กำหนดสัดส่วนแจ้งล่วงหน้า 3 ป ี

รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ ผู้สมัคร/นักเรียนจากท่ัวประเทศ สาขาวิชา/สถาบัน อาจมีหรือไม่ม ี
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ตัวอย่างการสละสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียว 
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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 ทัง้น้ีสามารถแก/ไขรหัสผ7านได/ตลอดเวลา กรณี

ผู/สมัครเปrนชาวต7างชาติ ระบบจะสร/าง username จำนวน 13 หลกัให/ 

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/คะแนนกลุ7มสาระวิชา ให/แจ/งโรงเรียนหรือ

วิทยาลัยต/นสงักัดติดต7อศูนยtข/อมลูสารสนเทศฯ 

Ø คะแนนสอบ O-NET, V-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามญั ให/ติดต7อ สทศ. 

5. ผู/สมัครทีเ่ข/าร7วมโครงการเรียนแลกเปลี่ยนต7างประเทศจำนวน 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปÇการศึกษา โดย

โรงเรียนเทียบโอนรายวิชาที่เรียนต7างประเทศแล/วให/สำเรจ็การศึกษาได/ สามารถใช/ผลการเรียนเฉลี่ย 

(GPAX) ที่โรงเรียนคำนวณเมื่อสำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปÇที่ 6 ในการย่ืนสมัครคัดเลอืกได/ 

ทั้งน้ี ผู/สมัครต/องแสดงใบรายงานผลการเรียนที่ต7างประเทศ (Transcript) พร/อมระเบียนแสดงผล

การเรียน (ปพ. 1) ให/กับสถาบันทีร่ับเข/าศึกษาด/วย 

6. ผู/สมัครทีส่ำเร็จการศึกษาจากสถาบันต7างประเทศในระดับเทียบเท7าช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ถ/า

ต/องการสมัครคัดเลอืกในรอบที่ 4 ให/ดำเนินการ upload เอกสารต7าง ๆ เพื่อเทียบวุฒิตามประกาศ

ของที่ประชุมอธิการบดีแห7งประเทศ เรื่อง เกณฑtการเทียบวุฒิการศึกษาเท7ากบัช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข/าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปÇการศึกษา 2562  

7. 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/รับการประกาศรายช่ือว7าผ7านการคัดเลือกในรอบที่ 1 รอบที่ 2 

และ รอบที่ 5 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่ต/องการยืนยันสิทธ์ิเข/าศึกษา 

Ø การยืนยันการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการเลือกสาขาวิชาและลำดับของสาขาวิชาที่สมัครใน

รอบที่ 3 และ รอบที่ 4   
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Ø การสละสิทธ์ิในสาขาวิชาที่ได/ยืนยันสิทธ์ิเข/าศึกษาแล/ว 

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

ดำเนินการเรียบร/อยตามที่ต/องการ ทัง้น้ี ระบบจะอีเมลแจ/งผลการดำเนินการถึงผู/สมัครทกุครัง้ที่มี

การดำเนินการจนเสรจ็สิ้นกระบวนการยืนยันตัวตน 

9. ก7อนการสมัครในแต7ละรอบ ผู/สมัครต/องศึกษาคุณสมบัติของแต7ละสาขาวิชาทีต่/องการสมัครอย7าง

ละเอียด และปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำหนดด/วยความระมัดระวัง 

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

หรือสถาบันอุดมศึกษาที่เปçดรบัของสาขาวิชาน้ัน ๆ (ดูตามประกาศการรบัสมัคร) 

11. 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  

12. ผู/สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สนใจสมัครคัดเลือกได/ภายในช7วงระยะเวลาการรับสมัคร

ของแต7ละรอบ (จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันปAดรับสมัคร) รวมถึงการเปลี่ยนลำดับของสาขาวิชาที่

เลือกสมัครในรอบที่ 3 และ รอบที่ 4 ด/วย 

13. 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 

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

ใบแจ/งชำระเงิน หรือ สแกน QR Code) ที่ตู/ ATM, Mobile Banking และ Internet Banking หรือ
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พิมพtใบแจ/งชำระเงินค7าสมัคร (มี QR Code) เพื่อนำไปชำระเงินได/ที ่Bank Branch หรือ Counter 

Service ภายในเวลา 23.00 น. ของวันปAดรับสมัคร หากพ/นเวลาที่กำหนด จะถือว7ายกเลิก

การสมัครเข/าคัดเลือก ทั้งน้ี ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค5าสมัครในทุกกรณ ี

15. ในกรณีที่เลือกสาขาวิชาไม7ครบตามจำนวนสูงสุดที่กำหนดและได/พิมพtใบแจ/งชำระเงินค7าสมัครใน

ระบบเรียบร/อยแล/ว แต7ประสงคtจะเพิ่มจำนวนสาขาวิชาในการสมัครคัดเลือก ให/ผู/สมัครพิมพtใบแจ/ง

ชำระเงินค7าสมัครเพิ่มและต/องนำใบแจ/งชำระเงินค7าสมัครทกุใบไปชำระเงินให/เรียบร/อยภายในเวลา 

23.00 น. ของวันปçดรบัสมัคร ระบบ TCAS จะพิจารณาจำนวนสาขาวิชาที่สมัครตามยอดเงินที่ชำระ

ภายในเวลาที่กำหนดเท7าน้ัน โดยเรียงจากสาขาวิชาในลำดับที่ 1 ไปตามจำนวนสาขาวิชาที่ได/ชำระ

เงินเรียบร/อย ส7วนที่ไม7ได/ชำระเงินหรอืชำระเกินเวลาที่กำหนด จะถือว7าเปrนโมฆะ 

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

โดยเลือกสาขาวิชาที่ผ7านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวในระบบ TCAS หากไม7เลอืกสาขาวิชาที่

ต/องการเข/าศึกษาภายในช7วงเวลาที่กำหนด (24.00 น. ของวันสุดท/ายทีเ่ปçดระบบให/ยืนยันสิทธ์ิ) จะ

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

สมัครคัดเลือกในรอบถัดไปได/ แต7จะไม7สามารถขอใช/สิทธ์ิเข/าศึกษาในสาขาวิชาที่ได/รับการคัดเลือก

แล/วในภายหลังได/ ทั้งน้ี สามารถเปลี่ยนแปลงการเลือกสาขาวิชาเพื่อยืนยันสิทธ์ิเข/าศึกษาได/อีกเพียง 

2 ครั้ง จนถึงเวลาปçดระบบของรอบน้ัน ๆ หากพ/นกำหนดเวลาของการยืนยันสทิธ์ิแล/ว ไม7อนุญาตให/

เปลี่ยนแปลงการเลอืกสาขาวิชาที่ได/สิทธ์ิเข/าศึกษาได/อีก และหากไม7ประสงคtเข/าศึกษาในสาขาวิชาที่

ได/ยืนยันสิทธ์ิไปแล/ว ให/ดำเนินการสละสิทธ์ิในระบบตามช7วงเวลาทีก่ำหนด 

17. 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

การคัดเลอืกแล/วในภายหลังได/ 

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

สาขาวิชาที่ได/สละสิทธ์ิไปแล/วไม7ว7ากรณีใด ๆ  
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รอบที่ 1  Portfolio รับตรงใช้ความสามารถพิเศษ ไม่ใช้คะแนน  
ระยะเวลา  1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา 
1.1 สมัครท่ีสถาบันอุดมศึกษา  ผู้สมัคร 1 – 15 ธ.ค. 61 
1.2 ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน และคะแนน GPAX 5 ภาคเรียน
ของตนเองในระบบ TCAS 

ผู้สมัคร 1 – 15 ธ.ค. 61 

1.3 ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงาน สัมภาษณ์ และสรุปผล สถาบันอุดมศึกษา 17 ธ.ค. 61 – 25 ม.ค. 62 
1.4 สง่ข้อมลูผูส้มัครของแต่ละสาขาวิชาเข้าระบบ TCAS สถาบันอุดมศึกษา 26 ม.ค. 62 
1.5 สง่ข้อมลูผูผ้่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 เข้าระบบ TCAS สถาบันอุดมศึกษา 26 ม.ค. 62 
1.6 สง่ข้อมลูผูผ้่านการคัดเลือกในหลักสูตรนานาชาติ รอบที ่1 
เข้าระบบ TCAS 

สถาบันอุดมศึกษา 26 ม.ค. 62 

1.7 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ทปอ. / 
สถาบันอุดมศึกษา 

28 ม.ค. 62 

1.8 ยืนยันสทิธ์ิเข้าศึกษาโดยเลอืกจากสาขาวิชาที่ผ่านการ
คัดเลือก ถ้าไม่ยืนยันสทิธ์ิ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธ์ิเข้าศึกษา 
จะขอสทิธ์ิเข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้ 

ผู้สมัคร 30 – 31 ม.ค. 62 

1.9 สละสิทธ์ิ ช่วงที ่1 (ผูท้ี่ได้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในรอบที่ 1) ผู้สมัคร 2 – 3 ก.พ. 62 
1.10 ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสทิธ์ิเข้าศึกษาในรอบที ่1 ทปอ. /

สถาบันอุดมศึกษา 
5 ก.พ. 62 

 
รอบที่ 2  โควตา ใช้คะแนน 
ระยะเวลา  4 กุมภาพันธ์ ถึง 25 เมษายน 2562 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา 
2.1 สมัครท่ีสถาบันอุดมศึกษา หรือ สมัครผ่านโรงเรียน ผู้สมัคร หรือ 

โรงเรียน 
4 ก.พ. – 23 ม.ีค. 62 

2.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้มัคร และ ตรวจสอบรายช่ือใน
ระบบที่ไม่ได้รบัอนุญาตให้สมัครได้  

สถาบันอุดมศึกษา 4 ก.พ. – 29 ม.ีค. 62 

2.3 ปรับเพิ่มจำนวนรับของรอบที ่2 – 5  สถาบันอุดมศึกษา 5 – 7 ก.พ. 62 
2.4 สง่ข้อมลูผูส้มัครที่สำเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) เข้าระบบ TCAS เพือ่ดึงข้อมลูคะแนนสอบ V-
NET จาก สทศ. 

สถาบันอุดมศึกษา 26 ก.พ. 62 

2.5 ดึงข้อมลูคะแนนสอบ V-NET จาก สทศ. ทปอ. / 27 ก.พ. 62 
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา 
สถาบันอุดมศึกษา 

2.6 จัดสอบรายวิชาเฉพาะของสาขาที่อยู่นอกเหนือการจัด
สอบของ สทศ. 

สถาบันอุดมศึกษา 9 – 15 ม.ีค. 62 

2.7 สง่ข้อมลูผูส้มัครที่มีคุณสมบัติตรงตามทีก่ำหนดของแต่ละ
สาขาวิชาเข้าระบบ TCAS (ถ้าส่งข้อมูลในวันที ่30 มีค จะ
สามารถดึงข้อมูลคะแนนสอบของ สทศ. จากระบบ TCAS ได้) 

สถาบันอุดมศึกษา 30 ม.ีค. – 22 เม.ย. 62 

2.8 ดึงข้อมลูคะแนนสอบ O-NET และ GAT/PAT จาก สทศ. ทปอ. / 
สถาบันอุดมศึกษา 

1 เม.ย. 62 

2.9 ดึงข้อมลู GPAX 5 ภาคเรียน คะแนนกลุม่สาระรายวิชา 
และคะแนนสอบ O-NET, GAT/PAT ของผู้สมัครจากระบบ 
TCAS และประมวลผลคะแนน รวมถึงการเรียกสอบสัมภาษณ์  

สถาบันอุดมศึกษา 2 – 21 เม.ย. 62 

2.10 ดึงข้อมลูคะแนนสอบ 9 วิชาสามญั จาก สทศ. ทปอ. / 
สถาบันอุดมศึกษา 

5 เม.ย. 62 

2.11 ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนสอบ O-NET, 
GAT/PAT และ 9 วิชาสามญัในระบบ TCAS  

ผู้สมัคร 6 – 8 เม.ย. 62 

2.12 ดึงข้อมลูคะแนนสอบ 9 วิชาสามญัของผู้สมัครจากระบบ 
TCAS และประมวลผลคะแนน รวมถึงการเรียกสอบสัมภาษณ์  

สถาบันอุดมศึกษา 6 – 21 เม.ย. 62 

2.13 แก้ไขข้อมูลคะแนนต่าง ๆ ของตนเองที่ผิดพลาด โดย
ติดต่อเจ้าของข้อมูลให้แล้วเสรจ็เรียบร้อย 

ผูส้มัคร 15 เม.ย. 62 

2.14 ดึงข้อมลู GPAX 6 ภาคเรียน และคะแนนกลุ่มสาระ
รายวิชาของผู้สำเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมปลายทั่วประเทศ จาก
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา 

ทปอ. 16 เม.ย. 62 

2.15 ดึงข้อมลู GPAX 6 ภาคเรียน และคะแนนรายวิชา/กลุม่
สาระรายวิชาของผูส้มัครจากระบบ TCAS และประมวลผล
คะแนน รวมถึงการเรียกสอบสัมภาษณ์ 

สถาบันอุดมศึกษา 17 – 21 เม.ย. 62 

2.16 ส่งข้อมูลผูผ้่านการคัดเลือกในรอบที่ 2 เข้าระบบ TCAS สถาบันอุดมศึกษา 22 เม.ย. 62 
2.17 ส่งข้อมูลผูผ้่านการคัดเลือกในหลักสูตรนานาชาติ รอบที ่
2 เข้าระบบ TCAS 

สถาบันอุดมศึกษา 22 เม.ย. 62 

2.18 ตรวจสอบรายช่ือผูผ้่านการคัดเลอืกในรอบที ่2 กับ 
รายช่ือผู้ที่ยังคงยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในรอบที่ 1 

ทปอ. 23 เม.ย. 62 

2.19 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 ทปอ. / 24 เม.ย. 62 
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา 
สถาบันอุดมศึกษา 

2.20 ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาโดยเลือกจากสาขาวิชาที่ผ่านการ
คัดเลือก ถ้าไม่ยืนยันสทิธ์ิ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธ์ิเข้าศึกษา 
จะขอสทิธ์ิเข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้ 

ผู้สมัคร 24 – 25 เม.ย. 62 

2.21 ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสทิธ์ิเข้าศึกษาในรอบที่ 2 ทปอ. /
สถาบันอุดมศึกษา 

27 เม.ย. 62 

 
หมายเหตุ โครงการท่ีเรียกสำรองในการบริหารจัดการภายในได้ จะต้องเป็นโครงการนโยบายของรัฐบาล หรือโครงการท่ี
ได้รับการสนับสนุนให้หน่วยงานหรือให้บุคคล หรือโครงการท่ีมีเง่ือนไขเฉพาะพิเศษ เช่น  ครูคืนถิ่น แพทย์ชนบท จุฬา
ชนบท โดยโครงการต้องส่งรายช่ือ และเอกสารยินยอมให้ส่งช่ือมาตัดสิทธิ์ในระบบลงนามโดยผู้สมัคร มายัง ทปอ. 
 
รอบที่ 3  รับตรงร่วมกัน ใช้คะแนน 
ระยะเวลา  17 เมษายน ถึง 17 พฤษภาคม 2562 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา 
3.1 สมัครผา่นระบบ TCAS และชำระเงินค่าสมัครตาม
จำนวนสาขาวิชาที่เลือกสมัคร โดยชำระเงินผ่านระบบ 
Prompt Pay ที่ตู้ ATM, Mobile Banking และ Internet 
Banking โดยระบุเลขที่ใบแจง้ชำระเงิน หรือ ใบแจง้ชำระเงนิ
ที่มี QR Code ระบุตัวผูส้มัคร ที ่Bank Branch และ 
Counter Service (ภายในเวลา 23.00 น. ของวันท่ี 29 
เม.ย. 62) โดยเลือกได้สูงสุด 6 สาขาวิชา และระบุลำดับของ
แต่ละสาขาทีเ่ลอืกสมัคร ทั้งน้ี การเลือกสาขาวิชากับการชำระ
เงินค่าสมัครแยกอสิระจากกัน แต่สามารถชำระเงินเพิ่มเพื่อ
เลือกสาขาเพิ่มได้ ซึ่งระบบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูล
สาขาวิชาที่เลือกได้จนถึงเวลาปิดระบบ 

ผู้สมัคร  17 – 29 เม.ย. 62  

3.2 สละสิทธ์ิ ช่วงที ่2 (ผูท้ี่ได้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในรอบที่ 1 
และ รอบที่ 2)  

ผู้สมัคร 26 – 27 เม.ย. 62 

3.3 แก้ไขข้อมูลคะแนนต่าง ๆ ของตนเองที่ผิดพลาด โดย
ติดต่อเจ้าของข้อมูลให้แล้วเสรจ็เรียบร้อย 

ผู้สมัคร 29 เม.ย. 62 

3.4 ปรับเพิ่มจำนวนรับของรอบที ่3 – 5  สถาบันอุดมศึกษา 30 เม.ย. – 2 พ.ค. 62 
3.5 ตรวจสอบรายช่ือผูส้มัครรอบที่ 3 กับ รายช่ือผู้ยังคงยืนยัน ทปอ. 30 เม.ย. 62 
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา 
สิทธ์ิเข้าศึกษาในรอบที่ 1 และ รอบที ่2 หรอื ผู้ที่ได้ยืนยันสทิธ์ิ
เข้าศึกษาครบแล้ว 2 ครัง้ 
3.6 ดึงข้อมลูคะแนนสอบ O-NET, V-NET, GAT/PAT, 9 วิชา
สามัญ จาก สทศ. ของผู้สมัครใหม ่

ทปอ. 30 เม.ย. 62 

3.7 สง่ข้อมลูการชำระเงินค่าสมัคร   ธนาคาร 30 เม.ย. 62 
3.8 Update สถานะของการสมัคร*  ทปอ. 1 พ.ค. 62 
3.9 ประมวลผลผูส้มัครในแต่ละสาขาวิชา โดยเรียงลำดับ
รายช่ือของผูส้มัครทุกคนตามเกณฑ์ทีส่าขาวิชากำหนด 

สถาบันอุดมศึกษา 2 – 5 พ.ค. 62 

3.10 ส่งรายช่ือผูส้มัครที่ได้จัดเรียงลำดับของแต่ละสาขาวิชา
เข้าระบบ TCAS 

สถาบันอุดมศึกษา 6 พ.ค. 62 

3.11 ส่งรายช่ือผูผ้่านการคัดเลอืกเข้าเรียนในโครงการทีผู่้เรยีน
ได้รับทุนการศึกษา 100% (ไม่ได้เข้าร่วมการคัดเลือกในระบบ 
TCAS) เช่น จุฬาชนบท เป็นต้น 

สถาบันอุดมศึกษา 6 พ.ค. 62 

3.12 ส่งรายช่ือผูผ้่านการคัดเลอืกเพิ่มเติมในรอบที่ 2 โควตา 
(คัดเลือกตัวสำรอง) เช่น แพทย์ชนบท เป็นต้น 

สถาบันอุดมศึกษา 6 พ.ค. 62 

3.13 ประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ ทปอ. 9 พ.ค. 62 
3.14 สอบสมัภาษณ์ผู้มีสทิธ์ิเข้าศึกษาในรอบที่ 3 ถ้าผู้มีสทิธ์ิ
เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องการศึกษาในสาขาวิชาที่ประกาศ

รายช่ือให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ผู้มสีิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้อง
ไปสอบสัมภาษณ์ หรอื ไปแล้วแจ้งให้สาขาวิชาทราบว่าไม่
ต้องการเข้าศึกษา จะถือว่าผู้มสีิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ไม่
ต้องการยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา 

ผู้สมัคร 10 – 14 พ.ค. 62 

3.15 ส่งรายช่ือผูผ้่านการคัดเลอืกจากการสอบสมัภาษณ์ 
(สาขาวิชาต้องการรับเข้าศึกษา และ ผู้มสีิทธ์ิเข้าสอบ
สัมภาษณ์ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา) เข้าระบบ TCAS 

สถาบันอุดมศึกษา 15 พ.ค. 62 

3.16 ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสทิธ์ิเข้าศึกษาในรอบที่ 3  ทปอ. / 
สถาบันอุดมศึกษา 

17 พ.ค. 62 

 
* สถานะของการสมัคร ประกอบด้วย 

Ø เรียบร้อย = ได้ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อย และ ไม่เป็นผูท้ีม่ีช่ือยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาอยู่ในระบบ หรือ 
ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสทิธ์ิเข้าศึกษาครบแล้ว 2 ครั้ง 
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Ø ปฏิเสธการสมัคร = ไมม่ีคุณสมบัติทีส่ามารถสมัครได้ หรอื ไม่ได้ชำระเงินค่าสมัครภายในระยะเวลา
ของการรับสมัคร หรอื เป็นผู้ทีม่ีช่ือยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาอยู่ในระบบ หรอื เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธ์ิเข้า
ศึกษาครบแล้ว 2 ครัง้ 

Ø รอตรวจสอบการชำระเงินคา่สมคัร = ได้ยืนยันสาขาวิชาทีส่มัครแล้ว แต่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง 
สาขาวิชาที่สมัคร และ ลำดับที่ของสาขาวิชาที่เลือกได้จนถึงเวลาปิดรับสมัคร 

Ø อยู่ระหว่างการสมัคร = ยังไม่ได้ยืนยันสาขาวิชาที่สมัครใหเ้รียบร้อย 
 

รอบที่ 4  Admission ใช้คะแนน 
ระยะเวลา  9 พฤษภาคม ถึง 7 มิถุนายน 2562 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา 
4.1 สมัครผา่นระบบ TCAS เลอืกได้สงูสุด 4 สาขาวิชา โดย
ระบลุำดับของแต่ละสาขาวิชาที่เลือกสมัคร และชำระเงินค่า
สมัครภายในเวลา 23.00 น. ของวันท่ี 19 พ.ค. 62 

ผู้สมัคร  9 – 19 พ.ค. 62  

4.2 สละสิทธ์ิ ช่วงที ่3 (ผูท้ี่ได้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในรอบที่ 1 
รอบที่ 2 และ รอบที ่3)  

ผู้สมัคร 17 – 18 พ.ค. 62 

4.3 แก้ไขข้อมูลคะแนนต่าง ๆ ของตนเองที่ผิดพลาด โดยติดต่อ
เจ้าของข้อมูลให้แล้วเสรจ็เรียบร้อย 

ผู้สมัคร 19 พ.ค. 62 

4.4 ปรับเพิ่มจำนวนรับของรอบที ่4 – 5  สถาบันอุดมศึกษา 20 – 22 พ.ค. 62 
4.5 ตรวจสอบรายช่ือผูส้มัครรอบที่ 4 กับ รายช่ือผู้ยังคงยืนยัน
สิทธ์ิเข้าศึกษาในรอบที ่1 รอบที ่2 และ รอบที ่3 หรือ ผูท้ี่ได้
ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาครบแล้ว 2 ครั้ง 

ทปอ. 20 พ.ค. 62 

4.6 ดึงข้อมลูคะแนนสอบ O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ 
จาก สทศ. ของผูส้มัครใหม ่

ทปอ. 20 พ.ค. 62 

4.7 สง่ข้อมลูการชำระเงินค่าสมัคร  ธนาคาร 20 พ.ค. 62 
4.8 Update สถานะของการสมัคร  ทปอ. 21 พ.ค. 62 
4.9 ประมวลผลการจัดลำดับของแต่ละสาขาวิชา ทปอ. 22 – 28 พ.ค. 62 
4.10 ประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ ทปอ. 29 พ.ค. 62 
4.11 สอบสมัภาษณ์ผู้มีสทิธ์ิเข้าศึกษาในรอบที่ 4 ถ้าผู้มีสทิธ์ิเข้า
สอบสัมภาษณ์ไม่ต้องการศึกษาในสาขาวิชาที่ประกาศรายช่ือให้

เข้าสอบสัมภาษณ์ ผู้มสีิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องไปสอบ
สัมภาษณ์ หรือ ไปแล้วแจง้ใหส้าขาวิชาทราบว่าไม่ต้องการเข้า
ศึกษา จะถือว่าผู้มีสทิธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์ไม่ต้องการยืนยันสทิธ์ิ

ผู้สมัคร 31 พ.ค. – 4 ม.ิย. 62 
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา 
เข้าศึกษา 
4.12 ส่งรายช่ือผูผ้่านการคัดเลอืกจากการสอบสมัภาษณ์ 
(สาขาวิชาต้องการรับเข้าศึกษา และ ผู้มสีิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์
ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา) เข้าระบบ TCAS 

สถาบันอุดมศึกษา 6 ม.ิย. 62 

4.13 ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสทิธ์ิเข้าศึกษาในรอบที่ 4  ทปอ. / 
สถาบันอุดมศึกษา 

7 ม.ิย. 62 

 
รอบที่ 5  รับตรงอิสระ  
ระยะเวลา  30 พฤษภาคม ถึง 18 มิถุนายน 2562 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา 
5.1 สมัครท่ีสถาบันอุดมศึกษา ผู้สมัคร  30 พ.ค. – 10 ม.ิย. 62  
5.2 สละสิทธ์ิ ช่วงที ่4 (ผูท้ี่ได้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในรอบที่ 1 
รอบที่ 2 รอบที่ 3 และ รอบที ่4)  

ผู้สมัคร 7 – 8 ม.ิย. 62 

5.3 ปรับเพิ่มจำนวนรับของรอบที ่5  สถาบันอุดมศึกษา 11 – 14 ม.ิย. 62 
5.4 ประมวลผลคัดเลอืก รวมถึงการเรียกสอบสัมภาษณ์ และ 
ตรวจสอบรายช่ือผู้ที่ยังคงยืนยันสทิธ์ิเข้าศึกษาในรอบที่ 1 รอบ
ที่ 2 รอบที่ 3 และ รอบที ่4 หรือ ผูท้ี่ได้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา
ครบแล้ว 2 ครัง้ 

สถาบันอุดมศึกษา 11 – 14 ม.ิย. 62 

5.5 สง่ข้อมลูผูส้มัครของแต่ละสาขาวิชาเข้าระบบ TCAS สถาบันอุดมศึกษา 15 ม.ิย. 62 
5.6 สง่รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบที ่5 เข้าระบบ TCAS สถาบันอุดมศึกษา 15 ม.ิย. 62 
5.7 สง่ข้อมลูผูผ้่านการคัดเลือกในหลักสูตรนานาชาติ รอบที ่3 
เข้าระบบ TCAS 

สถาบันอุดมศึกษา 15 ม.ิย. 62 

5.8 ตรวจสอบรายช่ือผูผ้่านการคัดเลือกในรอบที่ 5 กับรายช่ือ
ผู้ยังคงยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในรอบที ่1 รอบที่ 2 รอบที ่3 และ 
รอบที่ 4 หรือ ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาครบแล้ว 2 ครัง้ 

ทปอ. 16 ม.ิย. 62 

5.9 ยืนยันสทิธ์ิเข้าศึกษาโดยเลอืกจากสาขาวิชาที่ผ่านการ
คัดเลือก 

ผู้สมัคร 17 – 18 ม.ิย. 62 

5.10 ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสทิธ์ิเข้าศึกษาในรอบที่ 5 ทปอ. /
สถาบันอุดมศึกษา 

20 ม.ิย. 62 

 


