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การตรวจสอบสถานะผูสมคัร 

การตรวจสอบสถานะของผูสมัครดวย API 

1. การตรียม Secret Key สำหรับขอสิทธิ์เขาใชงานระบบโดย 

 1.1 ผูท่ีสามารถใชงานระบบ TCAS63 ไดนั้น ตองไดรับอีเมลแจงลงทะเบียนเปดบัญชีเขาใชงานระบบจาก 

ทปอ. แลวเทานั้น ดังรูป จากนั้นกดลิงคท่ีกำหนดในอีเมลเพ่ือทำข้ันตอนสำหรับลืมรหัสผาน และตั้งรหัสผาน

เองตอไป 

  
 

1.2 กรอกอีเมลลงชองท่ีกำหนด จากนั้น กดปุม ลืมรหัสผาน ระบบจะสงลิงคเพ่ือตั้งรหัสผานใหมเขาอีเมลท่ี

ทานระบุไว 
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1.3 เขาไปตรวจสอบกลองรับอีเมลท่ีระบุไว จากนั้นคลิกท่ีปุมตั้งรหัสผานใหมและทำการตั้งรหัสผานใหมแลว

จึงคลิกท่ีปุมเปล่ียนรหัสผาน 
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1.4 เขาระบบ TCAS ดวยอีเมลและรหัสผานท่ีตั้งใหม 

 
 

1.5 หลังจากทำการเขาสูระบบเรียบรอยแลวสามารถเรียกดู Secret Key ไดท่ีเมนูดานซายมือ คลิกท่ี 

Secret Key 

 
 

 
 

หมายเหตุ 

เม่ือทำการ Generate Secret Key และเริ่มใชงานแลวไมแนะนำใหเปลี่ยน Secret Key เพราะอาจกระทบตอการใช

งาน API ของระบบทาน  
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2. การใชงาน API สำหรับสอบถามสถานะของผูสมัคร 

 

URL : https://student.mytcas.com/api/v1.0/userStatus?citizen_id={{ เลขบัตรประจำตัวประชาชน }} 

 

Method : GET 

 

Header :SecretKey : {{ Secret Key ท่ีไดจากขอ1.5 }} 

 

ผลลัพธในกรณีท่ีผูสมัครมีการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอยู 

{ 

"code": 0, 

"prefix": "นางสาว", 

"first_name": "ทดสอบ", 

"last_name": "สมมุติ", 

"citizen_id": "1000000000000", 

"round": "1_2563" 

} 

 

 

ผลลัพธในกรณีท่ีไมพบเลขบัตรประชาชนของผูสมัครในระบบ (ยังไมไดลงทะเบียนใชงานระบบ TCAS) 

{ 

"code": 1, 

"message": "ไมพบเลขบัตรประชาชนนี้ในระบบ" 

} 

 

 

ผลลัพธในกรณีท่ีผูสมัครยังไมไดกดยืนยันสิทธิ์ หรือ ยังไมไดเขาระบบเพ่ือยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในรอบคัดเลือกท่ี

ผานมา หรือกดไมใชสิทธิ์ (สามารถสมัครรอบตอไปได) 

{ 

"code": 2, 

"message": "เลขบัตรประชาชนนี้ไมไดเขาระบบหรือกดไมใชสิทธิ์ สามารถสมัครรอบตอไปได" 

} 
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ผลลัพธในกรณีท่ีผูสมัครสละสิทธิ์แลว 1 ครั้ง (สามารถสมัครรอบตอไปได) 

{ 

"code": 3, 

"message": "เลขบัตรประชาชนนี้สละสิทธิ์แลว 1 ครั้ง สามารถสมัครรอบตอไปได" 

} 

 

 

ผลลัพธในกรณีท่ีผูสมัครสละสิทธิ์แลว 2 ครั้ง (ไมสามารถสมัครรอบตอไปได) 

{ 

"code": 4, 

"message": "เลขบัตรประชาชนนี้สละสิทธิ์แลว 2 ครั้ง ไมสามารถสมัครรอบตอไปได" 

} 

 

 

ผลลัพธในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยท่ีเรียก API ไมมีสิทธิ์เขาถึงระบบหรือ Secret Key ถูกเพิกถอน 

{ 

"message": "Unauthorized" 

} 
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การตรวจสอบสถานะของผูสมัครผานหนาเว็บไซต student.mytcas.com 

 

1. เขาเว็บไซต student.mytcas.com/admin 

2. เขาสูระบบดวยสิทธิ์มหาวิทยาลัยบัญชีผูใชงานท่ีเสนอใชงานกับ ทปอ. แลวเทานั้น 

โดยคลิกท่ีปุม เขาสูระบบ/ลงทะเบียน บริเวณหนาเว็บไซต จากนั้นเลือก เขาสูระบบ และ กรอกอีเมล รหัสผาน ลง

ชองท่ีกำหนด จากนั้น กดปุม เขาสูระบบ 

 

 
 

3. คลิกท่ีเมนูตรวจสอบขอมูลนักเรียนเพ่ือตรวจสอบสถานะของผูสมัคร 
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4.ตรวจสอบสถานะของผูสมัครโดยการกรอกเลขประจำตัวประชาชนของผูสมัครแลวคลิกปุมคนหา 

4.1 ผลลัพธในกรณีท่ีผูสมัครมีการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอยู 

 

 
 

4.2 ผลลัพธในกรณีท่ีไมพบเลขบัตรประชาชนนี้ในระบบ  

 

 
  

1_2563 
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4.3 ผลลัพธในกรณีท่ีผูสมัครยังไมไดกดยืนยันสิทธิ์ หรือ ยังไมไดเขาระบบเพ่ือยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในรอบ

คัดเลือกท่ีผานมา หรือกดไมใชสิทธิ์ (สามารถสมัครรอบตอไปได) 

 

 
 

4.4 ผลลัพธในกรณีท่ีผูสมัครสละสิทธิ์แลว 1 ครั้ง สามารถสมัครรอบตอไปได 
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4.5 ผลลัพธในกรณีท่ีผูสมัครสละสิทธิ์แลว 2 ครั้ง 

 

 
 

 

  

เลขบัตรประชาชนน้ีไดส้ละลทิธิแ์ลว้ 2 ครัง้ ไมส่ามารถสมัครรอบต่อไปได ้
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การตรวจสอบสถานะของผูสมัครดวย Batch ไฟล 

 

1. เขาเว็บไซต student.mytcas.com/admin 

2. เขาสูระบบดวยสิทธิ์มหาวิทยาลัยบัญชีผูใชงานท่ีเสนอใชงานกับ ทปอ. แลวเทานั้น 

โดยคลิกท่ีปุม เขาสูระบบ/ลงทะเบียน บริเวณหนาเว็บไซต จากนั้นเลือก เขาสูระบบ และ กรอกอีเมล รหัสผาน ลง

ชองท่ีกำหนด จากนั้น กดปุม เขาสูระบบ 

 

 
 

3. คลิกท่ีเมนูตรวจสอบขอมูลนักเรียนเพ่ือตรวจสอบสถานะของผูสมัคร 
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4. เตรียมไฟล (csv, txt) ท่ีภายในประกอบไปดวยเลขประจำตัวประชาชนของผูสมัครท่ีตองการตรวจสอบสถานะ 

 

ตัวอยางไฟล 

 

citizen_id 

1000000000000 

1000000000001 

1000000000002 

 

หมายเหตุ การอัปโหลดตอ 1 ครั้ง ไมควรเกิน 1,000 Records และไมแนะนำให Export ไฟล CSV เปนไฟล Excel 

เนื่องจากการแสดงผลอาจผิดเพ้ียน 

 

5. เริ่มการตรวจสอบโดยการคลิกท่ีปุม ตรวจสอบแบบไฟล csv, txt แลวเลือกไฟล CSV หรือ TXT 

 

 
 

จากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบขอมูลสถานะผูสมัครและหลังจากทำการประมวลผลเรียบรอยแลวจะไดไฟลผลการ

ตรวจสอบขอมูลสถานะผูสมัคร โดยจะอยูในรูปแบบไฟล JSON ซ่ึงจะประกอบไปดวยขอมูลของผูสมัครท่ีมีการยืนยัน

สิทธิ์แลวเทานั้น 
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ตัวอยางไฟล 

[ 

   { 

"code": 0, 

"prefix": "นางสาว", 

"first_name": "ทดสอบ", 

"last_name": "สมมุต"ิ, 

"citizen_id": "1000000000000", 

"round": "1_2563" 

} 

] 

 

หมายเหตุ สามารถแปลงไฟลขอมูล JSON เปน ไฟล CSV ดวย Tool เชน https://json-csv.com/ 
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การนำเขาขอมูลผูสมัครของมหาวิทยาลัย 

การเตรียมไฟล CSV สำหรับนำเขาขอมูล  

หมายเหตุ เมนู ขอมูลผูสมัคร ระบบจะเปดใหใชงานในชวงเวลาท่ีกำหนดเทานั้น 

    และข้ันตอนการเตรียมไฟล CSV นี้ ใชไดท้ัง นำเขาขอมูลผูสมัคร และผลการคัดเลือก โดยเง่ือนไขการ

กรอกขอมูล กรุณาดูตาม หัวขอ 3. คำอธิบายการกรอกขอมูลในไฟล CSV 

 

1. ดาวนโหลดตัวอยางไฟล CSV. หลังจากเขาสูระบบแลว สามารถดาวนโหลดตัวอยางไฟล CSV ได โดยเขาไปท่ีเมนู 

ขอมูลผูสมัคร เลือกกดไปท่ีรูปสัญลักษณเอกสาร            บริเวณดานขวาปุมนำเขาผูสมัคร 1_2563 

 

 
 

โดยไฟล CSV ท่ีปรากฏ มีลักษณะ ดังนี้ เม่ือเปดไฟลดวยโปรแกรม Excel 

 

 
 

เม่ือเปดไฟลดวยโปรแกรม Notepad++  
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2. กรณีแกไขไฟลดวยโปรแกรม Excel สำหรับ ชองหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ใหคลิกขวาท่ีคอลัมน 

จากนั้นเลือกตั้งคา Format Cells >> Special >> Location (English United States) >> Zip Code 
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3. คำอธิบายการกรอกขอมูลในไฟล CSV 

ตารางนี้ใชเปนแนวทางสำหรับจัดเตรียมขอมูล CSV เพ่ือการนำเขาขอมูลผูสมัครของมหาวิทยาลัย 

 

ลำดับ ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ความยาว คำอธิบาย หมายเหต ุ

1 university_id text 3 รหัสสถาบัน 

ตามท่ีไดรับการกำหนดจากทาง 

ทปอ. 3 หลัก 

 

 เชน 001 = จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

002 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เปนตน 

2 program_id text 15 

รหัสหลักสตูร จากรูปแบบ

ตรงตามนิยามท่ีไดกำหนด

ไวแลวกอนหนาน้ี 

ความยาว 15 หลัก และ ตองเปน

ขอมูลท่ีมีอยูในระบบท่ีมีการนำเขา

แลว 

3 major_id text 1 

รหัสวิชาเอก (แขนง) เรียง

จาก A…Z โดยท่ี

มหาวิทยาลยักำหนดเอง 

กำหนดเปนอักษร A-Z จำนวน 1 

ตัวอักษร และ ตองเปนขอมลูท่ีมีอยู

ในระบบท่ีมีการนำเขาแลว 

 

ถาไมมีกำหนด ใหกรอกขอมูล 0 

(ศูนย) 

4 project_id text 2 

รหัสโครงการ ประกอบไป

ดวย อักษรภาษาอังกฤษ 1 

ตัว (G-Z) และตามดวย

ตัวเลข 1 ตัว (0-9) เชน 

G0, G1..G9, H0, H1…H9  

เปนตน 

ถาไมมีกำหนด ใหกรอกขอมูล 0 

(ศูนย)  

5 type text 6 
รอบท่ีคัดเลือกและป

การศึกษา 

รูปแบบการกรอกขอมูล คือ "รอบ

ท่ี_ปการศึกษา" เชน 1_2563 

หมายถึง รอบท่ี 1 ปการศึกษา 

2563 (ปการศึกษา จะตองเปนป 

พ.ศ.) 
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ลำดับ ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ความยาว คำอธิบาย หมายเหต ุ

6 citizen_id text 13 
เลขท่ีบัตรประจำตัว

ประชาชน 13 หลัก กรอกขอมูลอยางใดอยางหน่ึง ชองท่ี

เหลือใหกรอกขอมลู 0 (ศูนย) 
7 gnumber text 13 

เลขท่ีบัตรประจำตัว G 

number  

8 passport text   เลข passport   

9 first_name_th text   ช่ือนักเรียน ภาษาไทย 
ถากรอกหมายเลขบัตรประจำตัว

ประชาชน หรือ หมายเลขบัตร

ประจำตัว G ในชองกอนหนา ขอให

กรอกช่ือ-นามสกุลเปนภาษาไทย  

 

ถาเลือกกรอกชอง passport + ช่ือ

นามสกุลภาษาอังกฤษ ถาไมมีขอมูล

ช่ือนามสกุลภาษาไทยใหกรอกขอมูล 

0 (ศูนย) 

10 last_name_th text   
นามสกุลนักเรียน 

ภาษาไทย 

11 first_name_en text   ช่ือนักเรียน ภาษาอังกฤษ 
ถากรอกหมายเลข passport ใน

ชองกอนหนา ขอใหกรอกช่ือ-

นามสกุลเปนภาษาอังกฤษ  

 

กรณเีลือกกรอกชอง citizen-id + 

ช่ือนามสกุลภาษาไทย ถาไมมีขอมลู

ช่ือนามสกุลภาษาอังกฤษใหกรอก

ขอมูล 0 (ศูนย) 

12 last_name_en text   
นามสกุลนักเรียน 

ภาษาอังกฤษ 

13 application_id text   

เลขท่ีใบสมัคร 

ถาไมมีกำหนด ใหกรอกคา 

0 (ศูนย) 

1) รอบท่ี 1 และ 2 เลขท่ีใบสมัคร

ของสถาบัน ท่ีสถาบันออกเพ่ือเปน

การอางอิง 

2) รอบท่ี 3 และ 4 กำหนดโดย 

ทปอ. 
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ลำดับ ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ความยาว คำอธิบาย หมายเหต ุ

14 application_date text   

วัน เดือน ป ท่ีสมัคร 

ถาไมมีกำหนด ใหกรอกคา 

0 (ศูนย) 

ควรกรอกเปนขอความภาษาไทย 

และแสดงขอมูลวันท่ี-เดือน- ป ท่ี

เขาใจงาย เชน 12 พฤษภาคม 2563 

หรือ  12 พค. 2563 หรือ 12 พค. 

63  โดยท่ี 

1) รอบท่ี 1 และ 2 กำหนดโดย

สถาบัน 

2) รอบท่ี 3 และ 4 กำหนดโดย 

ทปอ. 

หรือ กรอกดวยภาษาอังกฤษ  

 

ขอใหหลีกเลี่ยงการกรอกขอมลูวัน

เดือนปดวยตวัเลข 

15 tcas_id text   

สำหรับรอบ 1 และ 2 

กรอกคา 0 (ศูนย) 

สวนสำหรับรอบท่ี 3 และ 

4 รหัสน้ี มหาวิทยาลัยจะ

ไดรับจากระบบ 

ยังไมใชในรอบท่ี 1 และ 2              

 

รหัสน้ีจะใชสำหรับข้ันตอนนำเขา 

ranking และผลสัมภาษณในรอบ 3 

และ 4  

 

ถาไมมีกำหนด ใหกรอกคา 0 (ศูนย) 

16 ranking text 
ไมเกิน 4 

หลัก 

สำหรับรอบ 1,2 และ 4 

กรอกคา 0 (ศูนย) 

กรอกลำดับท่ีได สำหรับ

รอบท่ี 3 เทาน้ัน 

ลำดับท่ีได สำหรับรอบ 3 เชน 

1,2,3... กรอกจนครบจำนวนผูสมคัร 

หรือจำนวนท่ีสถาบันตองการ (เชน 

สมัคร 100 คน รับ 30 ท่ีน่ัง อาจ

กรอกลำดับถึงคนท่ี 80 เพราะคนท่ี 

81-100 ไมตองการ เปนตน) หากไม

กรอกขอมูล ranking ของรอบ 3 

ทางสถาบันจะไมไดผูผานการ

คัดเลือกฯ 

 

ถาผูผานการคัดเลือกมีคะแนนตาม

เกณฑท่ีเทากันใหใสลำดับท่ีไดเปน

เลขเดยีวกัน แลวนับลำดับขามไป 

เชน 1,1,1,4,4,6,7,8,8,10,….เปนตน 

 

ถาไมมีกำหนด ใหกรอกคา 0 (ศูนย) 
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ลำดับ ช่ือฟลด ประเภทขอมูล ความยาว คำอธิบาย หมายเหต ุ

17 interview_status text 1 

ผลสัมภาษณรอบ 1 และ 

รอบ 2 กำหนดคา ดังน้ี 

1 = ผานการคัดเลือก 

0 = ไมผานการคัดเลือก  

(เปนเพียงผูสมัคร) 

 

ผลสัมภาษณรอบ 3 และ 

รอบ 4 กำหนดคา ดังน้ี 

1 = ยืนยันเขาศึกษา 

2 = ขาดสอบสัมภาษณ 

3 = ไมประสงคเขาศึกษา 

4 = ขาดคุณสมบัติตามท่ี

กำหนด 

สำหรับไฟลผูสมัครไมตองใสคาใน

ชองน้ี ใหกรอกคา 0 (ศูนย) แทน 

 

สำหรับรอบ 3 และ รอบ 4 

ใสคา 1-4 เฉพาะไฟลผลสัมภาษณ

เทาน้ัน โดย 

สถานะ 1 คือ ผูผานการคัดเลือก 

สถานะ 2 - 4 คือ ผูสมัครท่ีไมผาน

การคัดเลือก 

18 interview_description text   

รายละเอียดผลสัมภาษณ

ของรอบ 3 และ รอบ 4 ท่ี

มีคาเปน 4 (อยางยอ) 

 

สำหรับไฟลผูสมัครไมตอง

ใสคาในชองน้ี ใหกรอกคา 

0 (ศูนย) แทน 

แจงเหตุผลกรณีขาดคณุสมบัตติามท่ี

กำหนด เชน ตาบอดส ีเปนตน 

 

ถาไมมีกำหนด ใหกรอกคา 0 (ศูนย) 

หมายเหตุ : สิ่งท่ีตองตรวจสอบ ไดแก 

ถาไมมีขอมลูในชองใด ใหกรอก 0 ในชองนั้น ๆ  
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4. การตั้งช่ือไฟล CSV ท่ีใชนำเขาระบบ 

หลักเกณฑการตั้งชื่อไฟลท่ีนำเขาระบบ ใหเขาใจงาย คือ รหัสมหาวิทยาลัย + ชื่อมหาวิทยาลัย + ประเภทขอมูลท่ี

นำเขา + รอบท่ี (รอบ 1 - 5 กรณุาระบุ R1, R2, R3, R4, R5) เชน 

ในชวงนำเขาขอมูลผูสมัคร ตัวอยางการตั้งชื่อไฟล 

999_universityname_Applicant_R1 

 

ในชวงนำเขาขอมูลผลการคัดเลือก ตัวอยางการตั้งชื่อไฟล 

999_universityname_ApplicantInterview_R1 

 

หมายเหต ุเนื่องจากใน TCAS63 มีการนำเขาไฟลผูสมัครและผูผานดวยไฟลเดียวกัน โดยใหกำหนด

สถานะผูสมัครและผูผานตามหัวขอ 3. คำอธิบายการกรอกขอมูลในไฟล CSV และใหอัปโหลดไฟลมาคร้ังละ 

1 ไฟลเทานั้น โดยเปล่ียนชื่อไฟลตามประเภทของขอมูล จากนั้นอัปโหลดในชวงเวลาที่ ทปอ. กำหนด 
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วิธีการนำเขาขอมูลผูสมัคร (และ ผลการคัดเลือก) 

 

1. หลังจากเขาสูระบบแลว ไปท่ีเมน ูขอมูลผูสมัคร เลือกกดไปท่ีปุม นำเขาผูสมัคร 1_2563 (โดยปุมนี้จะ

เปลี่ยนไปตามรอบ TCAS63 รอบ 1-5 ในชวงเวลาท่ีกำหนด) 
 

 
 

2. เลือกไฟล CSV ท่ีมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว โดยไฟลดังกลาวตองมีขอมูลผูสมัครในรอบนั้น ๆ ครบถวน ตามท่ี

กำหนดใน หัวขอ 3. คำอธิบายการกรอกขอมูลในไฟล CSV 
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3. หากนำเขาไฟลสำเร็จจะปรากฏ นำเขาขอมูลสำเร็จ โดยสามารถกดปุม ปด เพ่ือดูขอมูลท่ีนำเขา หรือดู ไปหนา

ประวัติการนำเขา ได 

 

 
 

 
 

4. กรณีกดปุม ปด จะพบขอมูลท่ีนำเขาท้ังหมด หรือ สามารถกลับมาดูขอมูลไดท่ี เมน ูขอมูลผูสมัคร โดยปุม View 

คือ รายละเอียดของผูสมัครรายคน 
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5. หากนำเขาไฟลไมสำเร็จจะปรากฏขอความแจงเหตุผล และ แจงลำดับแถวขอมูลท่ีผิด เพ่ือแกไขไฟลตอไป ดังนี้ 

 

ขอความ ความหมาย 

Invalid header 
หัวขอตารางบางสวนไมถูกตอง เชน มีตัวอักษรตัวใหญปน มสีระหรอื

สัญลักษณแฝง หรือมี คอลมันวางเกินมา 

ขอมูลบางสวนจำนวนคอลัมนไมครบ

ตามรูปแบบท่ีกำหนด 
ขอมูลของผูสมคัรบางคนไมครบ หรือ ไมถูกตองตามรูปแบบท่ีกำหนด 

GNumber and Passport need 

empty 

กรณีท่ีผูสมัครมีขอมลูเลขบัตรประชาชนแลว ตองใชเฉพาะเลขบัตร

ประชาชนเทาน้ัน หามใสขอมลูระบุตัวตนอ่ืน ๆ อีก 

CitizenID Invalid รูปแบบเลขบัตรประชาชน ไมถูกตอง 

GNumber Invalid รูปแบบเลข GNumber ไมถูกตอง 

Passport Invalid รูปแบบเลขหนังสือเดินทาง ไมถูกตอง 

CitizenID/G Number/Passport 

cannot empty all 

ผูสมคัรตองมีขอมลูระบุตัวตนอยางนอย 1 อยาง ไดแก เลขบัตรประชาชน 

เลข GNumber หรือ เลขหนังสือเดินทาง ไมสามารถเวนวางท้ังหมดได 

FirstNameTh Invalid ผูสมคัรมีขอมลูในชอง Citizen ID หรือ GNumber แตไมมช่ืีอภาษาไทย 

FirstNameEn Invalid ผูสมคัรมีขอมลูในชอง Passport แตไมมช่ืีอภาษาอังกฤษ 

UniversityID Invalid รหัสมหาวิทยาลยัใสเลขรหสัผดิ 

Type Invalid 
ช่ือรอบไมตรงกับรอบท่ีเปดรับสมคัรขณะน้ัน เชน นำเขาขอมูลรอบ 

1_2563 แต ใสเลข 2_2563 

ProgramID/MajorID/ProjectID 

Invalid 

รหัสหลักสตูร หรือ วิชาเอก หรือ โครงการ ไมถูกตอง ตามไฟลขอมลู

หลักสตูรท่ีสงเขาระบบแลว 

ไฟลตองเปนประเภท CSV และมขีนาด

ไมเกิน 10 MB. 

ระบบอนุญาตใหนำเขาเฉพาะไฟลนามสกุล CSV เทาน้ัน และตองมีขนาด

ไมเกิน 10 MB 

 

หมายเหตุ : ตองตรวจสอบสถานะการยืนยันสิทธิ์ของหมายเลขบัตรประชาชนผูสมัครท่ีนำเขาดวย รายละเอียดตาม

หัวขอ การตรวจสอบสถานะผูสมัคร 
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วิธีการ Export ขอมูลคะแนนผูสมัคร 

หมายเหตุ ตองนำเขาขอมูลผูสมัครเรียบรอยแลวเทานั้น จึงจะสามารถ EXPORT ขอมูลคะแนนผูสมัครได 

 

1. หลังจากนำเขาขอมูลผูสมัครเรียบรอยแลว เลือกกดไปท่ีปุม EXPORT ขอมูลคะแนนผูสมัคร >> ยืนยัน 

 

 
 

2. ระบบจะเตรียมไฟลขอมูลคะแนนไวใหท่ีหนาประวัติการนำเขา เลือกกดปุม ไปหนาประวัติการนำเขา เพ่ือดาวน

โหลดไฟลขอมูลคะแนนผูสมัคร 

 

 
 

3. กดปุม ดาวนโหลด ระบบจะเปดขอมูลไฟล CSV บนหนาตางเว็บบราวเซอร จากนั้น กด ctrl+S หรือ คลิกขวา 

เลือก Save As เพ่ือบันทึกไฟลขอมูลคะแนน CSV เขาเครื่องคอมพิวเตอร 
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4. สามารถเปดดูขอมูลไฟล CSV ไดดวยโปรแกรม Notepad++ หรือ Excel สำหรับโปรแกรม Excel มีข้ันตอน ดังนี้ 

 4.1 เปดโปรแกรม Excel เลือกเมนู Data >> Get Data >> From File >> From Text/CSV 

 

 
 

 4.2 เลือกไฟล CSV ขอมูลคะแนน ท่ีบันทึกมาจากระบบ จากนั้น ตั้งคา File Origin : Unicode (UTF-8) 

>> Delimiter : Comma >> Data Type Detection : Base on entire dataset แลวกดปุม Load บริเวณ

ดานลาง 
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 4.3 โปรแกรม Excel จะแสดงขอมูลจากไฟล CSV และนำไปใชงานตอไป 

 

 
 

 
 

 

หมายเหต ุMicrosoft Excel Version 
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องคประกอบและคารอยละในระบบ TCAS สำหรับรอบ 4 (1) 
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 องคประกอบและคารอยละในระบบ TCAS สำหรับรอบ 4 (2) 
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