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คู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
(Thai University Central Admission System : TCAS)

ปี การศึกษา 2562
สําหรับผู้สมัคร

ที[มาและนโยบาย
ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central
Admission System: TCAS) เป็ นระบบทีเ[ กิดขึน] จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที[
มอบหมายให้ ทีป[ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) พิจารณาปรับรูปแบบการรับเข้าศึกษา ไม่ให้ม ี
การวิง[ รอกสอบ ลดค่าใช้จ่ายในการสมัคร และป้ องกันการใช้สทิ ธิ mซํ]าซ้อน ทปอ. ได้รบั หลักการ โดยเสนอ
แนวทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ โดยสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย
ทปอ. จํานวน 30 แห่ง (ปี การศึกษา 2562 สมาชิกเครือข่าย ทปอ. มีจํานวน 34 แห่ง) ร่วมกันพิจารณา
กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เพื[อต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกัน ซึ[ง
จะเริม[ ใช้ตงั ] แต่ปีการศึกษา 2561 เป็ นต้นไป ทัง] นี] ทปอ. ราชภัฏ และ ทปอ. ราชมงคล ได้รบั หลักการใน
การเข้าร่วมดําเนินการตามแนวทางนี]ดว้ ย โดยยึดหลักการสําคัญของ TCAS มี 3 ประการ ดังนี]
1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชัน] มัธยมศึกษาปี ที[ 6
2. ผูส้ มัครแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ m ในการตอบรับในสาขาวิชาทีเ[ ลือก เพื[อความเสมอภาค
3. สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะเข้าระบบ Clearing House เพื[อ
บริหาร 1 สิทธิ mของผูส้ มัคร
นิ ยามศัพท์
ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central
Admission System : TCAS)
ทปอ
ทีป[ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
สมาคม ทปอ
สมาคมทีป[ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ทปอ มทร
ทีป[ ระชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ทปอ มรภ
ทีป[ ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สสอท
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สทศ
สํานักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
กสพท
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
TCAS62
ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปี การศึกษา 2562
ระบบ TCAS
ระบบสารสนเทศการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปี การศึกษา 2562
สถาบัน
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาทีเ[ ข้าร่วมการคัดเลือกในระบบ TCAS
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สาขาวิชา

สาขาวิชา/หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทีเ[ ข้าร่วม TCAS62 ทีเ[ ปิ ดรับผูส้ มัคร
เข้าศึกษาประจําปี การศึกษา 2562
หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ทีม[ กี ารจัดการศึกษาเป็ นภาษาต่างประเทศ มี
กลุ่มเป้ าหมายทัง] ทีเ[ ป็ นนักเรียนไทยและต่างประเทศ รวมทัง] หลักสูตรทีม[ คี วาม
ร่วมมือในการจัดการศึกษากับหลักสูตรในต่างประเทศ ทีร[ บั การรับรองตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ทัง] นี]อาจมีการจัดการศึกษาแบบ } ภาคการศึกษา
หรือ ~ ภาคการศึกษา ก็ได้
ผู้สมัคร
ผูท้ มี[ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีส[ าขาวิชา/สถาบันกําหนดให้สามารถสมัครเข้าคัดเลือกใน
สถาบันอุดมศึกษาได้
ผู้ผ่านการคัดเลือก ผูส้ มัครทีไ[ ด้รบั การประกาศรายชื[อว่าผ่านการคัดเลือกจากสาขาวิชา/สถาบันให้
เข้าศึกษาได้
ผู้มีสิทธิg เข้าศึกษา
ผูท้ ไี[ ด้รบั การประกาศรายชื[อว่าผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาได้ และได้
ดําเนินการยืนยันสิทธิ mนัน] ในระบบ TCAS โดยเป็ นผูท้ มี[ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน
ตามทีส[ าขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษากําหนด ณ วันเปิ ดภาคการศึกษา
การบริหารจัดการสิ ทธิg ระบบการบริหารจัดการสิทธิ mส่วนกลาง ของ ทปอ. เพื[อให้ผสู้ มัคร/
สถาบันอุดมศึกษาได้มาเข้าใช้งานในระบบของทุกรอบ ประกอบด้วย การ
ยืนยันสิทธิ m การไม่ยนื ยันสิทธิ m การสละสิทธิ m การคืนสิทธิ m การตรวจสอบ
สถานะการใช้สทิ ธิ m
1. การยืนยันสิ ทธิg
กระบวนการทีผ[ สู้ มัครเข้าไปในระบบเพื[อยืนยันสิทธิ m ว่ามีความประสงค์จะเข้า
ศึกษาในสาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษา ทีป[ ระกาศรายชื[อว่าตนเป็ นผูผ้ ่านการ
คัดเลือก ทัง] นี]ในระบบได้ออกแบบให้เลือกว่าจะ ยืนยันสิทธิ m หรือไม่ยนื ยันสิทธิ m
2. การสละสิทธิg
กระบวนการทีผ[ ยู้ นื ยันสิทธิ mเข้าไปในระบบ เพื[อแจ้งขอยกเลิกสิทธิ mทีไ[ ด้ยนื ยันไป
แล้ว ซึ[งจะกระทําได้เพียงครัง] เดียว ในกรณีทตี[ ้องการจะสมัครคัดเลือกในรอบ
ต่อไป
3. การคืนสิ ทธิg
เมื[อมีการสละสิทธิ mในระบบ ผูส้ มัครจะได้รบั การคืนสิทธิ mโดยอัตโนมัติ เพื[อใช้
สิทธิ mสมัครคัดเลือกในรอบต่อไปได้
4. การตรวจสอบ
สาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษา/ผูส้ มัครเข้าไปในระบบเพื[อตรวจสอบสิทธิ mของ
สถานะการใช้สิทธิg ผูส้ มัครว่าสอดคล้องกับข้อกําหนด/แนวปฏิบตั ใิ นเรื[องการบริหารจัดการสิทธิ m
และผูน้ ัน] มีสทิ ธิ mทีจ[ ะสมัครคัดเลือกรอบนัน] ๆ ได้หรือไม่
การบริหารจัดการสิ ทธิg ในระบบ TCAS
1. การยืนยันสิ ทธิg
ผูส้ มัครเข้ามาใช้งานในระบบ เพื[อตรวจสอบรายชื[อตนเองว่าเป็ นผูผ้ ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษา
ในแต่ละรอบหรือไม่
1.1 การยืนยันสิ ทธิgสาํ หรับการสมัครรอบที[ 1 รอบที[ 2 และ รอบที[ 5 ในระบบ
1.1.1 ระบบเปิ ดให้ผสู้ มัครเข้ามายืนยันสิทธิ mในช่วงเวลาทีก[ ําหนด
1.1.2 ผูส้ มัครเลือกสาขาวิชาทีต[ นเองได้รบั การคัดเลือกให้เข้าศึกษาได้เพียงสาขาวิชา
เดียว
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1.1.3 กด “ยืนยันสิทธิ m” โดยยืนยันตัวตนผ่านอีเมล หรือเบอร์มอื ถือด้วยระบบ OTP
1.1.4 ถ้าผูส้ มัครได้กด “ยืนยันสิทธิ m” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ[งไปแล้ว และต้องการ
เปลีย[ นสาขาวิชาทีย[ นื ยันสิทธิ m ผูส้ มัครสามารถทําการเปลีย[ นแปลงได้อกี เพียง 2
ครัง] เท่านัน] จนถึงเวลาปิ ดระบบการให้ยนื ยันสิทธิ m (นับรวมจํานวนครัง] ท◌ี◌่กด
“ยืนยันสิทธิ m” ได้สงู สุด 3 ครัง] ) โดยระบบจะนับเป็ นหนึ[งครัง] ของการยืนยันสิทธิ m
1.1.5 ถ้าผูส้ มัครไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาทีผ[ ่านการคัดเลือก ให้กด “ไม่ยนื ยัน
สิทธิ m” และยืนยันตัวตนผ่านอีเมล หรือเบอร์มอื ถือด้วยระบบ OTP
1.1.6 ถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิg ” หรือ “ไม่ยืนยันสิทธิg ” ภายในช่วงเวลาที[
กําหนด จะถือว่า ผูส้ มัครยังไม่ได้ใช้สทิ ธิ mในการเข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษา
ในสาขาวิชาทีไ[ ด้รบั คัดเลือก
ซึ[งจะขอใช้สทิ ธิ mเข้าศึกษาภายหลังจากช่วงเวลาที[
กําหนดไม่ได้
ผูส้ มัครยืนยันตนเองเข้าระบบ
ยืนยันสิ ทธิg

ไม่ยืนยันสิ ทธิg

(1) ระบบจะประกาศสาขาวิชา/สถาบันทีผ[ สู้ มัครผ่านการคัดเลือกทัง] หมด
(2) ผูส้ มัครยืนยันสิทธิ mในระบบ โดยเลือกสาขาวิชาทีต[ ้องการเข้าศึกษาเพียงสาขาวิชา
เดียว
(3) เปลีย[ นได้อกี 2 ครัง] ตลอดช่วงระยะเวลาทีเ[ ปิ ดระบบ
1.2 การยืนยันสิ ทธิgสาํ หรับการสมัครรอบที[ 3 และ รอบที[ 4 ณ วันสอบสัมภาษณ์ที[
สถาบันอุดมศึกษา
1.2.1 ระบบประกาศรายชื[อผูผ้ ่านการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์เพียงสาขาวิชาเดียว
1.2.2 ผูส้ มัครตรวจสอบรายชื[อสาขาวิชาทีไ[ ด้รบั การคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์
1.2.3 ถ้าผูส้ มัครต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาทีไ[ ด้รบั สิทธิ mเข้าสอบสัมภาษณ์ ให้ผสู้ มัคร
เข้าสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาทีก[ ําหนด ถ้าผูส้ มัครมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามที[
สาขาวิชากําหนด และลงนามในเอกสารเพื[อแสดงความประสงค์ว่า “ยืนยันสิทธิ m”
เข้าศึกษา จะถือว่าผูส้ มัครได้ยนื ยันสิทธิ mเข้าศึกษาทันที และนับเป็ นหนึง[ ครัง] ของ
การยืนยันสิทธิ m
1.2.4 ถ้าผูส้ มัครไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาทีไ[ ด้รบั สิทธิ mเข้าสอบสัมภาษณ์ ผูส้ มัคร
ไม่ต้องไปสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาทีก[ ําหนด หรือ เข้าสอบสัมภาษณ์แล้วแจ้ง
ต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ว่าไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชานัน] ๆ โดยลง
นามในเอกสารเพื[อแสดงความประสงค์ว่า “ไม่ยนื ยันสิทธิ m” จะถือว่าผูส้ มัครยังไม่ได้
ใช้สทิ ธิ mในการเข้าศึกษา
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ระบบประกาศรายชื[อผูผ้ า่ นการคัดเลือก
เพื[อสัมภาษณ์เพียง 1 สาขาวิ ชา
ไปรับการสัมภาษณ์ และ
แจ้ง "ยืนยันสิ ทธิg " ที[สาขาวิ ชา

แจ้ง "ไม่ยืนยันสิ ทธิg " ที[สาขาวิ ชา
หรือ ไม่ไปสัมภาษณ์

สาขาวิชา/สถาบัน ส่งชื[อผู้ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธิg
และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน) ผู้ไม่ยืนยันสิทธิg และ ผู้ไม่ผ่าน
การคัดเลือก พร้อมเหตุผล มาที[ ทปอ.

2. การสละสิทธิg
ผูส้ มัครทีไ[ ด้ยนื ยันสิทธิ mเข้าศึกษาในรอบทีต[ ้องการไปแล้ว ต้องการทีจ[ ะขอสละสิทธิ mทีไ[ ด้ยนื ยันไป
แล้ว สามารถเข้าระบบเพื[อขอสละสิทธิ mได้
2.1 ระบบเปิ ดให้ผสู้ มัครสามารถสละสิทธิ mได้ในช่วงเวลาทีก[ ําหนด
2.2 กด “สละสิทธิ m” โดยยืนยันตัวตนผ่านอีเมล หรือเบอร์มอื ถือด้วยระบบ OTP
2.3 หากพ้นกําหนดช่วงเวลาของการสละสิทธิ m ผูส้ มัครไม่สามารถขอสละสิทธิ mได้ ต้องรอ
ช่วงเวลาทีร[ ะบบเปิ ดให้ดําเนินการสละสิทธิ mในช่วงถัดไป
2.4 ผูส้ มัครไม่สามารถขอยกเลิกการสละสิทธิ mภายหลังจากทีไ[ ด้สละสิทธิ mเรียบร้อยแล้ว
3. การคืนสิ ทธิg
สถาบันอุดมศึกษา มอบอํานาจให้ สมาคม ทปอ. ดําเนินการคืนสิทธิ mในระบบได้ทนั ที ทีผ[ สู้ มัคร
ดําเนินการผ่านระบบในช่วงเวลาทีก[ ําหนด
3.1 ระบบออกแบบให้มกี ารคืนสิทธิ mโดยอัตโนมัตภิ ายในช่วงเวลาทีก[ ําหนด
3.2 ผูส้ มัครทีไ[ ด้ยนื ยันสิทธิ mเข้าศึกษาแล้ว สามารถขอสละสิทธิ mไม่เข้าศึกษาผ่านระบบได้ภายใน
ช่วง เวลาทีก[ ําหนด
3.3 สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื[อผูย้ นื ยันสิทธิ mเข้าศึกษาและรายชื[อผูส้ ละสิทธิ m
หลังจาก วันสิน] สุดการยืนยันสิทธิ mและการสละสิทธิ m ตามลําดับ
4. การตรวจสอบสถานะการใช้สิทธิg
สามารถตรวจสอบสถานะของผูส้ มัครว่ายืนยันสิทธิ mสาขาวิชาใด กี[ครัง] หรือ สละสิทธิ mสาขาวิชาใด
กี[ครัง]
4.1 ผูส้ มัครและสถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการใช้สทิ ธิ mของผูส้ มัคร ได้แก่
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4.1.1 การยืนยันสิทธิ m – ครัง] ที[
4.1.2 การยืนยันสิทธิ m – สาขาวิชา
4.1.3 การยืนยันสิทธิ m – รอบทีส[ มัคร
4.1.4 การสละสิทธิ m – ครัง] ที[
4.1.5 การสละสิทธิ m – สาขาวิชา
4.1.6 การสละสิทธิ m – รอบทีส[ มัคร
4.2 ระบบตรวจสอบสถานะการใช้สทิ ธิ mของผูส้ มัครก่อนดําเนินการคัดเลือก
รายชื[อผูม้ สี ทิ ธิ mเข้าศึกษาในแต่ละรอบ
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หรือก่อนประกาศ
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ระบบ TCAS มี 5 รอบ
รอบที.

กลุ่มเป้ าหมาย

การกําหนด
องค์ประกอบ/เกณฑ์

ผลการสอบรายวิชา

รอบที. 1 Portfolio

นักเรียนที.มีความสามารถพิเศษ

สาขาวิชา/สถาบัน

ไม่มี

รอบที. 2 โควตา

นักเรียนจากโควตาพื[นที. เครือข่าย
โครงการพิเศษ

สาขาวิชา/สถาบัน

สามัญ 9 วิชา GAT, PAT,
ONET (ตามประกาศสาขาวิชา)

รอบที. 3 รับตรงร่วมกัน

ผู้สมัคร/นักเรียนจากทัวประเทศ
.

สาขาวิชา/สถาบัน
ทปอ. เป็ นศูนย์กลางการรับสมัคร

สามัญ 9 วิชา GAT, PAT,
ONET (ตามประกาศสาขาวิชา)

รอบที. 4 Admission

ผู้สมัคร/นักเรียนจากทัวประเทศ
.

สาขาวิชา/สถาบัน กําหนดร่วมกัน
แบ่งเป็ น 10 กลุ่ม
ทปอ. บริหารจัดการทัง[ หมด

สามัญ 9 วิชา GAT, PAT,
GPAX, ONET
กําหนดสัดส่วนแจ้งล่วงหน้ า 3 ปี

รอบที. 5 รับตรงอิ สระ

ผู้สมัคร/นักเรียนจากทัวประเทศ
.

สาขาวิชา/สถาบัน

อาจมีหรือไม่มี
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ตัวอย่างการสละสิ ทธิ2 ได้เพียงครัง: เดียว
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ข"อกำหนดสำหรับผูส" มัครคัดเลือก
1. ผู/สมัครแต7ละคนมี 1 สิทธิ์ในการเข/าศึกษา แต7สามารถสละสิทธิ์ที่ยืนยันไปแล/วเพือ่ สมัครคัดเลือก
และยืนยันสิทธิ์ในรอบต7อไปได/อีก 1 ครัง้ (ยืนยันสิทธิ์เข/าศึกษาได/สูงสุด 2 ครัง้ ) โดยต/องสละสิทธิ์
สาขาวิชาที่ได/ยืนยันสิทธิ์เข/าศึกษาไปแล/วในระบบ ก5อน ทำการคัดเลือกในรอบถัดไปได/
2. ผู/สมัครลงทะเบียนใช/งานระบบ TCAS ได/ตั้งแต7วันที่ 1 ธันวาคม 2561 โดย Log in ด/วย
username = รหัสประจำตัวประชาชน และ password = ตั้งรหัสผ7านด/วยตนเอง ซึง่ ใช/อีเมลใน
การยืนยันตัวตนสำหรับการตั้งรหัสผ7านครั้งแรก ทั้งนีส้ ามารถแก/ไขรหัสผ7านได/ตลอดเวลา กรณี
ผู/สมัครเปrนชาวต7างชาติ ระบบจะสร/าง username จำนวน 13 หลักเพือ่ ใช/แทนรหัสประจำตัว
ประชาชน
3. เมื่อผู/สมัครลงทะเบียนเข/าใช/งานระบบ TCAS แล/ว ให/ตรวจสอบข/อมูลพื้นฐานของตนเองทีร่ ะบบ
ได/มาจากฐานข/อมูลของศูนยtข/อมูลสารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเข/าสถาบันอุดมศึกษา หากพบ
ข/อผิดพลาดให/แจ/งโรงเรียนต/นสังกัดเพือ่ ดำเนินการแก/ไขข/อมูลในฐานข/อมูลของศูนยtข/อมูล
สารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเข/าสถาบันอุดมศึกษาให/ถูกต/อง
4. ผู/สมัครต/องเปrนผูต/ รวจสอบข/อมูลของตนเองในระบบให/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/อมูลสารสนเทศ
Ø คะแนนสอบ O-Net, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ ให/ติดต7อ สทศ.
5. วิธีการยืนยันตัวตนของผู/สมัคร มีให/เลือก 2 วิธี ได/แก7 อีเมล และ เบอรtมอื ถือ (ผ7านระบบ One
Time Password, OTP) สำหรับ
Ø การแก/ไขข/อมูลส7วนตัว (อีเมล และ เบอรtมือถือ)
Ø การยืนยันสิทธิ์เข/าศึกษาที่ได/รบ
ั การประกาศรายชื่อว7าผ7านการคัดเลือกในรอบที่ 1 รอบที่ 2
และ รอบที่ 5 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่ต/องการยืนยันสิทธิ์เข/าศึกษา
Ø การยืนยันการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการเลือกสาขาวิชาและลำดับของสาขาวิชาที่สมัครใน
รอบที่ 3 และ รอบที่ 4
Ø การสละสิทธิ์ในสาขาวิชาที่ได/ยืนยันสิทธิ์เข/าศึกษาแล/ว
6. ผู/สมัครต/องตรวจสอบสถานะของตนเองที่ได/ดำเนินการในขัน้ ตอนต7าง ๆ จนมั่นใจว7าระบบได/
ดำเนินการเรียบร/อยตามที่ต/องการ ทัง้ นี้ ระบบจะอีเมลแจ/งผลการดำเนินการถึงผูส/ มัครทุกครัง้ ที่มี
การดำเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการยืนยันตัวตน
7. ก7อนการสมัครในแต7ละรอบ ผูส/ มัครต/องศึกษาคุณสมบัติของแต7ละสาขาวิชาทีต่ /องการสมัครอย7าง
ละเอียด และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดด/วยความระมัดระวัง
8. การสมัครในรอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 โควตา และ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ให/สมัครทีโ่ รงเรียน
หรือสถาบันอุดมศึกษาที่เปÖดรับของสาขาวิชานั้น ๆ (ดูตามประกาศการรับสมัคร)
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9. การสมัครในรอบที่ 3 และ รอบที่ 4 ให/สมัครผ7านระบบ TCAS โดยการสมัครในรอบที่ 3 สามารถ
เลือกสาขาวิชาได/ 1 – 6 สาขาวิชา ขึ้นกับความประสงคtของผู/สมัคร และ การสมัครในรอบที่ 4
สามารถเลือกสาขาวิชาได/ 1 – 4 สาขาวิชา ขึ้นกับความประสงคtของผู/สมัคร โดยการสมัครทัง้ สอง
รอบนี้ ให/เรียงลำดับสาขาวิชาตามความสนใจเข/าเรียนจากสนใจเข/าเรียนมากที่สุด คือ ลำดับที่ 1 ไล7
ระดับความสนใจลงไปเรื่อย ๆ
10. ผู/สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สนใจสมัครคัดเลือกได/ภายในช7วงระยะเวลาการรับสมัคร
ของแต7ละรอบ รวมถึงการเปลี่ยนลำดับของสาขาวิชาที่เลือกสมัครในรอบที่ 3 และ รอบที่ 4 ด/วย
11. ค7าใช/จ7ายสำหรับการสมัครรอบที่ 3 และ รอบที่ 4 ขึ้นอยูก7 ับจำนวนสาขาวิชาที่แจ/งความจำนงในการ
สมัครคัดเลือกของแต7ละรอบ
Ø รอบที่ 3 ค7าสมัครสาขาวิชาละ 100 บาท และ ค7าบริหารส7วนกลาง 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/ที่ Bank Branch หรือ Counter
Service ภายในเวลา 24.00 น. ของวันปÖดรับสมัคร หากพ/นเวลาที่กำหนด จะถือว7ายกเลิกการสมัคร
เข/าคัดเลือก ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค5าสมัครในทุกกรณี
13. ในกรณีที่เลือกสาขาวิชาไม7ครบตามจำนวนสูงสุดที่กำหนดและได/พิมพtใบแจ/งชำระเงินค7าสมัครใน
ระบบเรียบร/อยแล/ว แต7ประสงคtจะเพิ่มจำนวนสาขาวิชาในการสมัครคัดเลือก ผูส/ มัครต/องนำใบแจ/ง
ชำระเงินค7าสมัครทุกใบไปชำระเงินให/เรียบร/อยภายในวันปÖดรับสมัคร ระบบ TCAS จะพิจารณา
จำนวนสาขาวิชาที่สมัครตามยอดเงินที่ชำระภายในเวลาที่กำหนด
14. การยืนยันสิทธิ์เข/าศึกษาสำหรับการสมัครรอบที่ 1 รอบที่ 2 และ รอบที่ 5 ให/ยืนยันสิทธิ์เข/าศึกษา
โดยเลือกสาขาวิชาที่ผ7านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวในระบบ TCAS หากไม7เลือกสาขาวิชาที่
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ต/องการเข/าศึกษาภายในช7วงเวลาที่กำหนด (24.00 น. ของวันสุดท/ายทีเ่ ปÖดระบบให/ยืนยันสิทธิ์) จะ
ถือว7าผู/สมัครไม7ต/องการใช/สิทธิ์ในการเข/าศึกษาและการคัดเลือกในรอบนั้นเปrนโมฆะ ผู/สมัครสามารถ
สมัครคัดเลือกในรอบถัดไปได/ แต7จะไม7สามารถขอใช/สิทธิ์เข/าศึกษาในสาขาวิชาที่ได/รับการคัดเลือก
แล/วในภายหลังได/ ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงการเลือกสาขาวิชาเพื่อยืนยันสิทธิ์เข/าศึกษาได/อีกเพียง
2 ครั้ง จนถึงเวลาปÖดระบบของรอบนั้น ๆ หากพ/นกำหนดเวลาของการยืนยันสิทธิ์แล/ว ไม7อนุญาตให/
เปลี่ยนแปลงการเลือกสาขาวิชาที่ได/สิทธิ์เข/าศึกษาได/อีก และหากไม7ประสงคtเข/าศึกษาในสาขาวิชาที่
ได/ยืนยันสิทธิ์ไปแล/ว ให/ดำเนินการสละสิทธิใ์ นระบบตามช7วงเวลาทีก่ ำหนด
15. การยืนยันสิทธิ์เข/าศึกษาสำหรับการสมัครรอบที่ 3 และ รอบที่ 4 ให/แจ/งยืนยันสิทธิ์เข/าศึกษาในวัน
สอบสัมภาษณt หากไม7ไปสอบสัมภาษณtในวันเวลาที่กำหนด หรือไปสอบสัมภาษณtแล/วแจ/งต7อ
คณะกรรมการสอบสัมภาษณtว7าไม7ประสงคtเข/าศึกษา จะถือว7าผู/สมัครไม7ต/องการใช/สิทธิ์ในการเข/า
ศึกษา ผู/สมัครสามารถสมัครในรอบถัดไปได/ แต7จะไม7สามารถขอใช/สิทธิ์เข/าศึกษาในสาขาวิชาที่ได/รับ
การคัดเลือกแล/วในภายหลังได/
16. หากดำเนินการสละสิทธิ์ที่ได/ยืนยันสิทธิ์เข/าศึกษาแล/ว จะไม7สามารถขอคืนสิทธิ์กลับเข/าศึกษาใน
สาขาวิชาที่ได/สละสิทธิ์ไปแล/วไม7ว7ากรณีใด ๆ
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รอบที& 1 Portfolio รับตรงใช้ความสามารถพิเศษ ไม่ใช้คะแนน
ระยะเวลา 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562
กิจกรรม
1.1 สมัครที&สถาบันอุดมศึกษา
1.2 ตรวจสอบข้อมูลพืนW ฐาน และคะแนน GPAX 5 ภาค
เรียนของตนเองในระบบ TCAS
1.3 ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงาน สัมภาษณ์ และสรุปผล
1.4 ส่งข้อมูลผูส้ มัครของแต่ละสาขาวิชาเข้าระบบ TCAS
1.5 ส่งข้อมูลผูผ้ ่านการคัดเลือกในรอบทีi 1 เข้าระบบ
TCAS
1.6 ส่งข้อมูลผูผ้ ่านการคัดเลือกในหลักสูตรนานาชาติ รอบ
ทีi 1 เข้าระบบ TCAS
1.7 ประกาศรายชืiอผูผ้ ่านการคัดเลือก

ผู้รบั ผิดชอบ
ผูส้ มัคร
ผูส้ มัคร

ช่วงเวลา
1 – 15 ธค 61
1 – 15 ธค 61

สถาบันอุดมศึกษา 17 ธค 61 – 25 มค 62
สถาบันอุดมศึกษา
26 มค 62
สถาบันอุดมศึกษา
26 มค 62
สถาบันอุดมศึกษา

26 มค 62

ทปอ. /
สถาบันอุดมศึกษา
1.8 ยืนยันสิทธิ mเข้าศึกษาโดยเลือกจากสาขาวิชาทีผi ่านการ
ผูส้ มัคร
คัดเลือก ถ้าไม่ยนื ยันสิทธิ m จะถือว่าไม่ต้องการใช้สทิ ธิ mเข้า
ศึกษา จะขอสิทธิ mเข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้
1.9 สละสิทธิ m ช่วงทีi 1 (ผูท้ ไีi ด้ยนื ยันสิทธิ mเข้าศึกษาในรอบทีi
ผูส้ มัคร
1)
1.10 ประกาศรายชืiอผูย้ นื ยันสิทธิ mเข้าศึกษาในรอบทีi 1
ทปอ. /
สถาบันอุดมศึกษา

28 มค 62
30 – 31 มค 62
2 – 3 กพ 62
5 กพ 62

รอบที& 2 โควตา ใช้คะแนน

ระยะเวลา 4 กุมภาพันธ์ ถึง 25 เมษายน 2562
กิจกรรม
2.1 สมัครที&สถาบันอุดมศึกษา หรือ สมัครผ่าน
โรงเรียน
2.2 ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร และ ตรวจสอบรายชืiอ
ในระบบทีไi ม่ได้รบั อนุญาตให้สมัครได้
2.3 ปรับเพิมi จํานวนรับของรอบทีi 2 – 5
2.4 จัดสอบรายวิชาเฉพาะของสาขาทีอi ยู่นอกเหนือการจัด
สอบของ สทศ.
2.6 ดึงข้อมูลคะแนนสอบ O-Net และ GAT/PAT จาก
สทศ.
2.7 ดึงข้อมูล GPAX 5 ภาคเรียน คะแนนรายวิชา/กลุ่ม
สาระรายวิชา และคะแนนสอบ O-Net, GAT/PAT ของ
ผูส้ มัครจากระบบ TCAS และประมวลผลคะแนน รวมถึง

ผู้รบั ผิดชอบ
ผูส้ มัคร หรือ
โรงเรียน
สถาบันอุดมศึกษา

ช่วงเวลา
4 กพ – 23 มีค 62

สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา

5 – 7 กพ 62
9 – 15 มีค 62

ทปอ. /
สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา

1 เมย 62

4 กพ – 29 มีค 62

2 – 21 เมย 62
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การเรียกสอบสัมภาษณ์
2.8 ดึงข้อมูลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ จาก สทศ.
2.9 ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนสอบ O-Net,
GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญในระบบ TCAS
2.10 ดึงข้อมูลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญของผูส้ มัครจาก
ระบบ TCAS และประมวลผลคะแนน รวมถึงการเรียกสอบ
สัมภาษณ์
2.11 ดึงข้อมูล GPAX 6 ภาคเรียน และคะแนนรายวิชา/
กลุ่มสาระรายวิชาของผูส้ ําเร็จการศึกษาชันW มัธยมปลายทั iว
ประเทศ จากศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศเพืiอการคัดเลือกเข้า
สถาบันอุดมศึกษา
2.12 ดึงข้อมูล GPAX 6 ภาคเรียน และคะแนนรายวิชา/
กลุ่มสาระรายวิชาของผูส้ มัครจากระบบ TCAS และ
ประมวลผลคะแนน รวมถึงการเรียกสอบสัมภาษณ์
2.13 ส่งข้อมูลผูผ้ ่านการคัดเลือกในรอบทีi 2 เข้าระบบ
TCAS
2.14 ส่งข้อมูลผูผ้ ่านการคัดเลือกในหลักสูตรนานาชาติ
รอบทีi 2 เข้าระบบ TCAS
2.15 ตรวจสอบรายชืiอผูผ้ ่านการคัดเลือกในรอบทีi 2 กับ
รายชืiอผูท้ ยีi งั คงยืนยันสิทธิ mเข้าศึกษาในรอบทีi 1
2.16 ประกาศรายชืiอผูผ้ ่านการคัดเลือก รอบทีi 2
2.17 ยืนยันสิทธิ mเข้าศึกษาโดยเลือกจากสาขาวิชาทีผi ่าน
การคัดเลือก ถ้าไม่ยนื ยันสิทธิ m จะถือว่าไม่ต้องการใช้สทิ ธิ m
เข้าศึกษา จะขอสิทธิ mเข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้
2.18 ประกาศรายชืiอผูย้ นื ยันสิทธิ mเข้าศึกษาในรอบทีi 2

ผู้รบั ผิดชอบ

ช่วงเวลา

ทปอ. /
สถาบันอุดมศึกษา
ผูส้ มัคร

5 เมย 62
6 – 8 เมย 62

สถาบันอุดมศึกษา

6 – 21 เมย 62

ทปอ.

16 เมย 62

สถาบันอุดมศึกษา

17 – 21 เมย 62

สถาบันอุดมศึกษา

22 เมย 62

สถาบันอุดมศึกษา

22 เมย 62

ทปอ.

23 เมย 62

ทปอ. /
สถาบันอุดมศึกษา
ผูส้ มัคร

24 เมย 62

ทปอ. /
สถาบันอุดมศึกษา

24 – 25 เมย 62
27 เมย 62

หมายเหตุ โครงการที&เรียกสํารองในการบริหารจัดการภายในได้ จะต้องเป็ นโครงการนโยบายของรัฐบาล หรือ
โครงการที&ได้รบั การสนับสนุนให้หน่ วยงานหรือให้บุคคล หรือโครงการที&มีเงื&อนไขเฉพาะพิ เศษ เช่น ครูคนื ถิ& น
แพทย์ชนบท จุฬาชนบท โดยโครงการต้องส่งรายชื&อ และเอกสารยิ นยอมให้ส่งชื&อมาตัดสิ ทธิ[ ในระบบลงนาม
โดยผู้สมัคร มายัง ทปอ.

26

คู่มือระบบ TCAS62 สําหรับผูส้ มัคร - 01 ตค 61.docx

รอบที& 3 รับตรงร่วมกัน ใช้คะแนน

ระยะเวลา 17 เมษายน ถึง 17 พฤษภาคม 2562
กิจกรรม
3.1 สมัครผ่านระบบ TCAS และชําระเงินค่าสมัครตาม
จํานวนสาขาวิชาทีเi ลือกสมัคร โดยชําระเงินผ่านระบบ
Prompt Pay ทีตi ู้ ATM, Mobile Banking และ Internet
Banking โดยระบุเลขทีใi บแจ้งชําระเงิน หรือ ใบแจ้งชําระ
เงินทีมi ี QR Code ระบุตวั ผูส้ มัคร ทีi Bank Branch และ
Counter Service โดยเลือกได้สูงสุด 6 สาขาวิชา และระบุ
ลําดับของแต่ละสาขาทีเi ลือกสมัคร ทังW นีW การเลือก
สาขาวิชากับการชําระเงินค่าสมัครแยกอิสระจากกัน แต่
สามารถชําระเงินเพิมi เพืiอเลือกสาขาเพิมi ได้ ซึงi ระบบ
อนุญาตให้เปลียi นแปลงข้อมูลสาขาวิชาทีเi ลือกได้จนถึง
เวลาปิ ดระบบ
3.2 สละสิทธิ m ช่วงทีi 2 (ผูท้ ไีi ด้ยนื ยันสิทธิ mเข้าศึกษาในรอบทีi
1 และ รอบทีi 2)
3.3 ปรับเพิมi จํานวนรับของรอบทีi 3 – 5
3.4 ตรวจสอบรายชืiอผูส้ มัครรอบทีi 3 กับ รายชือi ผูย้ งั คง
ยืนยันสิทธิ mเข้าศึกษาในรอบทีi 1 และ รอบทีi 2 หรือ ผูท้ ไีi ด้
ยืนยันสิทธิ mเข้าศึกษาครบแล้ว 2 ครังW
3.5 ดึงข้อมูลคะแนนสอบ O-Net, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ
จาก สทศ. ของผูส้ มัครใหม่
3.6 ส่งข้อมูลการชําระเงินค่าสมัคร
3.7 Update สถานะของการสมัคร*
3.8 ประมวลผลผูส้ มัครในแต่ละสาขาวิชา โดยเรียงลําดับ
รายชืiอของผูส้ มัครทุกคนตามเกณฑ์ทสีi าขาวิชากําหนด
3.9 ส่งรายชืiอผูส้ มัครทีไi ด้จดั เรียงลําดับของแต่ละสาขาวิชา
เข้าระบบ TCAS
3.10 ส่งรายชืiอผูผ้ ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการทีi
ผูเ้ รียนได้รบั ทุนการศึกษา 100% (ไม่ได้เข้าร่วมการ
คัดเลือกในระบบ TCAS) เช่น จุฬาชนบท เป็ นต้น
3.11 ส่งรายชืiอผูผ้ ่านการคัดเลือกเพิมi เติมในรอบทีi 2
โควตา (คัดเลือกตัวสํารอง) เช่น แพทย์ชนบท เป็ นต้น
3.12 ประกาศรายชืiอผูม้ สี ทิ ธิ mเข้าสอบสัมภาษณ์
3.13 สอบสัมภาษณ์ผมู้ สี ทิ ธิ mเข้าศึกษาในรอบทีi 3 ถ้าผูม้ ี
สิทธิ mเข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องการศึกษาในสาขาวิชาทีi
ประกาศรายชืiอให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ผูม้ สี ทิ ธิ mเข้าสอบ
สัมภาษณ์ไม่ต้องไปสอบสัมภาษณ์ หรือ ไปแล้วแจ้งให้

ผู้รบั ผิดชอบ
ผูส้ มัคร

ช่วงเวลา
17 – 29 เมย 62

ผูส้ มัคร

26 – 27 เมย 62

สถาบันอุดมศึกษา
ทปอ.

30 เมย – 2 พค 62
30 เมย 62

ทปอ.

30 เมย 62

ธนาคาร
ทปอ.
สถาบันอุดมศึกษา

30 เมย 62
1 พค 62
2 – 5 พค 62

สถาบันอุดมศึกษา

6 พค 62

สถาบันอุดมศึกษา

6 พค 62

สถาบันอุดมศึกษา

6 พค 62

ทปอ.
ผูส้ มัคร

9 พค 62
10 – 14 พค 62
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สาขาวิชาทราบว่าไม่ต้องการเข้าศึกษา จะถือว่าผูม้ สี ทิ ธิ m
เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องการยืนยันสิทธิ mเข้าศึกษา
3.14 ส่งรายชืiอผูผ้ ่านการคัดเลือกจากการสอบสัมภาษณ์
(สาขาวิชาต้องการรับเข้าศึกษา และ ผูม้ สี ทิ ธิ mเข้าสอบ
สัมภาษณ์ยนื ยันสิทธิ mเข้าศึกษา) เข้าระบบ TCAS
3.15 ประกาศรายชืiอผูย้ นื ยันสิทธิ mเข้าศึกษาในรอบทีi 3

ผู้รบั ผิดชอบ

ช่วงเวลา

สถาบันอุดมศึกษา

15 พค 62

ทปอ. /
สถาบันอุดมศึกษา

17 พค 62

* สถานะของการสมัคร ประกอบด้วย
Ø เรียบร้อย = ได้ชําระเงินค่าสมัครเรียบร้อย และ ไม่เป็ นผูท
้ มีi ชี อiื ยืนยันสิทธิ mเข้าศึกษาอยูใ่ นระบบ
หรือ ไม่เป็ นผูท้ ไีi ด้ยนื ยันสิทธิ mเข้าศึกษาครบแล้ว 2 ครังW
Ø ปฏิ เสธการสมัคร = ไม่มคี ุณสมบัตท
ิ สีi ามารถสมัครได้ หรือ ไม่ได้ชําระเงินค่าสมัครภายใน
ระยะเวลาของการรับสมัคร หรือ เป็ นผูท้ มีi ชี iอื ยืนยันสิทธิ mเข้าศึกษาอยู่ในระบบ หรือ เป็ นผูท้ ไีi ด้
ยืนยันสิทธิ mเข้าศึกษาครบแล้ว 2 ครังW
Ø รอตรวจสอบการชําระเงิ นค่าสมัคร = ได้ยนื ยันสาขาวิชาทีสi มัครแล้ว แต่สามารถแก้ไข
เปลียi นแปลง สาขาวิชาทีสi มัคร และ ลําดับทีขi องสาขาวิชาทีเi ลือกได้จนถึงเวลาปิ ดรับสมัคร
Ø อยู่ระหว่างการสมัคร = ยังไม่ได้ยนื ยันสาขาวิชาทีสi มัครให้เรียบร้อย

รอบที& 4 Admission ใช้คะแนน

ระยะเวลา 9 พฤษภาคม ถึง 7 มิถนุ ายน 2562
กิจกรรม
ผู้รบั ผิดชอบ
ผูส้ มัคร
4.1 สมัครผ่านระบบ TCAS และชําระเงินค่าสมัคร (เลือก
ได้สูงสุด 4 สาขาวิชา โดยระบุลําดับของแต่ละสาขาวิชาทีi
เลือกสมัคร)
4.2 สละสิทธิ m ช่วงทีi 3 (ผูท้ ไีi ด้ยนื ยันสิทธิ mเข้าศึกษาในรอบทีi
ผูส้ มัคร
1 รอบทีi 2 และ รอบทีi 3)
4.3 ปรับเพิมi จํานวนรับของรอบทีi 4 – 5
สถาบันอุดมศึกษา
4.4 ตรวจสอบรายชืiอผูส้ มัครรอบทีi 4 กับ รายชืiอผูย้ งั คง
ทปอ.
ยืนยันสิทธิ mเข้าศึกษาในรอบทีi 1 รอบทีi 2 และ รอบทีi 3
หรือ ผูท้ ไีi ด้ยนื ยันสิทธิ mเข้าศึกษาครบแล้ว 2 ครังW
4.5 ดึงข้อมูลคะแนนสอบ O-Net, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ
ทปอ.
จาก สทศ. ของผูส้ มัครใหม่
4.6 ส่งข้อมูลการชําระเงินค่าสมัคร
ธนาคาร
4.7 Update สถานะของการสมัคร
ทปอ.
4.8 ประมวลผลการจัดลําดับของแต่ละสาขาวิชา
ทปอ.
4.9 ประกาศรายชืiอผูม้ สี ทิ ธิ mเข้าสอบสัมภาษณ์
ทปอ.
4.10 สอบสัมภาษณ์ผมู้ สี ทิ ธิ mเข้าศึกษาในรอบทีi 4 ถ้าผูม้ ี
ผูส้ มัคร

ช่วงเวลา
9 – 19 พค 62
17 – 18 พค 62
20 – 22 พค 62
20 พค 62
20 พค 62
20 พค 62
21 พค 62
22 – 28 พค 62
29 พค 62
31 พค – 4 มิย 62
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กิจกรรม
สิทธิ mเข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องการศึกษาในสาขาวิชาทีi
ประกาศรายชืiอให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ผูม้ สี ทิ ธิ mเข้าสอบ
สัมภาษณ์ไม่ต้องไปสอบสัมภาษณ์ หรือ ไปแล้วแจ้งให้
สาขาวิชาทราบว่าไม่ต้องการเข้าศึกษา จะถือว่าผูม้ สี ทิ ธิ m
เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องการยืนยันสิทธิ mเข้าศึกษา
4.11 ส่งรายชืiอผูผ้ ่านการคัดเลือกจากการสอบสัมภาษณ์
(สาขาวิชาต้องการรับเข้าศึกษา และ ผูม้ สี ทิ ธิ mเข้าสอบ
สัมภาษณ์ยนื ยันสิทธิ mเข้าศึกษา) เข้าระบบ TCAS
4.12 ประกาศรายชืiอผูย้ นื ยันสิทธิ mเข้าศึกษาในรอบทีi 4

ผู้รบั ผิดชอบ

ช่วงเวลา

สถาบันอุดมศึกษา

6 มิย 62

ทปอ. /
สถาบันอุดมศึกษา

7 มิย 62

ผู้รบั ผิดชอบ
ผูส้ มัคร
ผูส้ มัคร

ช่วงเวลา
30 พค – 10 มิย 62
7 – 8 มิย 62

สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา

11 – 14 มิย 62
11 – 14 มิย 62

สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา

15 มิย 62
15 มิย 62

สถาบันอุดมศึกษา

15 มิย 62

ทปอ.

16 มิย 62

ผูส้ มัคร

17 – 18 มิย 62

ทปอ. /
สถาบันอุดมศึกษา

20 มิย 62

รอบที& 5 รับตรงอิสระ

ระยะเวลา 30 พฤษภาคม ถึง 18 มิถนุ ายน 2562
กิจกรรม
5.1 สมัครที&สถาบันอุดมศึกษา
5.2 สละสิทธิ m ช่วงทีi 4 (ผูท้ ไีi ด้ยนื ยันสิทธิ mเข้าศึกษาในรอบทีi
1 รอบทีi 2 รอบทีi 3 และ รอบทีi 4)
5.3 ปรับเพิมi จํานวนรับของรอบทีi 5
5.4 ประมวลผลคัดเลือก รวมถึงการเรียกสอบสัมภาษณ์
และ ตรวจสอบรายชืiอผูท้ ยีi งั คงยืนยันสิทธิ mเข้าศึกษาในรอบ
ทีi 1 รอบทีi 2 รอบทีi 3 และ รอบทีi 4 หรือ ผูท้ ไีi ด้ยนื ยันสิทธิ m
เข้าศึกษาครบแล้ว 2 ครังW
5.5 ส่งข้อมูลผูส้ มัครของแต่ละสาขาวิชาเข้าระบบ TCAS
5.6 ส่งรายชืiอผูผ้ ่านการคัดเลือกในรอบทีi 5 เข้าระบบ
TCAS
5.7 ส่งข้อมูลผูผ้ ่านการคัดเลือกในหลักสูตรนานาชาติ รอบ
ทีi 3 เข้าระบบ TCAS
5.8 ตรวจสอบรายชืiอผูผ้ ่านการคัดเลือกในรอบทีi 5 กับ
รายชืiอผูย้ งั คงยืนยันสิทธิ mเข้าศึกษาในรอบทีi 1 รอบทีi 2
รอบทีi 3 และ รอบทีi 4 หรือ ผูท้ ไีi ด้ยนื ยันสิทธิ mเข้าศึกษา
ครบแล้ว 2 ครังW
5.9 ยืนยันสิทธิ mเข้าศึกษาโดยเลือกจากสาขาวิชาทีผi ่านการ
คัดเลือก
5.10 ประกาศรายชืiอผูย้ นื ยันสิทธิ mเข้าศึกษาในรอบทีi 5

