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คู$มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข4าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา   

(Thai University Central Admission System : TCAS) 

ปSการศึกษา 2565 

สำหรับผู4สมัคร 
 

ที่มาและนโยบาย 

 ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข0าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission 

System: TCAS)  เปQนระบบท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายของรัฐมนตรีว]าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมอบหมายให0 ท่ี

ประชุมอธิการบดีแห]งประเทศไทย (ทปอ.) พิจารณาปรับรูปแบบการรับเข0าศึกษา ไม]ให0มีการว่ิงรอกสอบ ลด

ค]าใช0จ]ายในการสมัคร และปgองกันการใช0สิทธ์ิซ้ำซ0อน ทปอ. ได0รับหลักการ โดยเสนอแนวทางการรับนักเรียน

เข0าศึกษาต]อในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม] โดยสถาบันอุดมศึกษาในเครือข]าย ทปอ. จำนวน 32 แห]ง (ปm

การศึกษา 2564 สมาชิกเครือข]าย ทปอ. มีจำนวน 35 แห]ง) ยกเว0น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรt ร]วมกันพิจารณากระบวนการ

คัดเลือกบุคคลเข0าศึกษาต]อในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือต0องการให0เกิดความเท]าเทียมกัน โดยเร่ิมใช0ต้ังแต]ปm

การศึกษา 2561 เปQนต0นมา ท้ังน้ี ทปอ. มรภ. ทปอ. มทร. และ สออท. ได0รับหลักการในการเข0าร]วมดำเนินการ

ตามแนวทางน้ีด0วย โดยยึดหลักการสำคัญของ TCAS มี 3 ประการ ดังน้ี 

1. นักเรียนควรอยู]ในห0องเรียนจนจบช้ันมัธยมศึกษาปmท่ี 6 

2. นักเรียนแต]ละคนมีเพียง 1 สิทธ์ิ ในการตอบรับเข0าศึกษาในสาขาวิชาท่ีเลือก เพ่ือความเสมอภาค 

3. นักเรียนไม]ว่ิงรอกสอบ 

 

นิยามศัพทb 

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข1าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  (Thai University Central Admission 

System : TCAS) 

ทปอ.  ท่ีประชุมอธิการบดีแห]งประเทศไทย 

สมาคม ทปอ. สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห]งประเทศไทย 

ทปอ. มทร. ท่ีประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ทปอ. มรภ. ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สสอท.  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห]งประเทศไทย 

สทศ.  สำนักทดสอบทางการศึกษาแห]งชาติ  

กสพท  กลุ]มสถาบันแพทยศาสตรtแห]งประเทศไทย 

TCAS65  ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข0าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปmการศึกษา 2565 
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ระบบ TCAS65  ระบบสารสนเทศการคัดเลือกกลางบุคคลเข0าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปm

การศึกษา 2565  

สถาบัน   มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาท่ีเข0าร]วมการคัดเลือกใน TCAS65 

สาขาวิชา สาขาวิชา/หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเข0าร]วม TCAS65  ท่ีเปzดรับผู0สมัครเข0า

ศึกษาประจำปmการศึกษา 2565 

หลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ท่ีมีการจัดการศึกษาเปQนภาษาต]างประเทศ มี

กลุ]มเปgาหมายท้ังท่ีเปQนนักเรียนไทยและต]างประเทศ รวมท้ังหลักสูตรท่ีมีความ

ร]วมมือในการจัดการศึกษากับหลักสูตรในต]างประเทศ ท่ีรับการรับรองตามเกณฑt

มาตรฐานหลักสูตร ท้ังน้ี อาจมีการจัดการศึกษาแบบ 2 ภาคการศึกษา หรือ 3 

ภาคการศึกษา ก็ได0 

ผู1สมัคร ผู0ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีสาขาวิชา/สถาบันกำหนดให0สามารถสมัครเข0าคัดเลือกใน

สถาบันอุดมศึกษาได0  

ผู1ผ̂านการคัดเลือก ผู0สมัครท่ีได0รับการประกาศรายช่ือว]าผ]านการคัดเลือกจากสาขาวิชา/สถาบันให0เข0า

ศึกษาได0 

ผู1มีสิทธ์ิเข1าศึกษา  ผู0ท่ีได0รับการประกาศรายช่ือว]าผ]านการคัดเลือกให0เข0าศึกษาได0 และได0ดำเนินการ

ยืนยันสิทธ์ิน้ันในระบบ TCAS65 โดยเปQนผู0ท่ีมีคุณสมบัติครบถ0วนตามท่ีสาขาวิชา/

สถาบันอุดมศึกษากำหนด ณ วันเปzดภาคการศึกษา  

การบริหารจัดการสิทธ์ิ ระบบการบริหารจัดการสิทธ์ิส]วนกลาง ของ ทปอ.  เพ่ือให0ผู0สมัคร/สถาบันอุดม 

ศึกษาได0เข0าใช0งานในระบบของทุกรอบ ประกอบด0วย การยืนยันสิทธ์ิ การไม]ใช0

สิทธ์ิ การสละสิทธ์ิ การคืนสิทธ์ิ การตรวจสอบสถานะการใช0สิทธ์ิ  

1. การยืนยันสิทธ์ิ  การท่ีผู0สมัครเข0าไปในระบบเพ่ือตรวจสอบผลการคัดเลือก และมีความประสงคtจะ

เข0าศึกษาในสาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษาตามท่ีประกาศรายช่ือว]าตนเปQนผู0ผ]านการ

คัดเลือก ผู0สมัครจะเลือก “ยืนยันสิทธ์ิ” ในระบบ 

2. การไม̂ใช1สิทธ์ิ การท่ีผู0สมัครเข0าไปในระบบเพ่ือตรวจสอบผลการคัดเลือก แต]ผู0สมัครไม]ประสงคtจะ

เข0าศึกษาในทุกสาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษาตามท่ีประกาศรายช่ือว]าตนเปQนผู0ผ]าน

การศึกษา ผู0สมัครจะเลือก “ไม̂ใช1สิทธ์ิ” ในระบบ หรือ ไม̂เลือกยืนยันสิทธ์ิใน

ระบบ 

3. การสละสิทธ์ิ  การท่ีผู0สมัครท่ีได0ยืนยันสิทธ์ิในระบบเรียบร0อยแล0วในรอบท่ีผ]านการคัดเลือก แต]มี

ความประสงคtท่ีจะขอยกเลิกสิทธ์ิท่ีได0ยืนยันไปแล0ว เพ่ือไปสมัครคัดเลือกในรอบ

ต]อไป ผู0สมัครจะเลือก “สละสิทธ์ิ” ในระบบ ในกรณีท่ีทำถูกต0องตามข0อกำหนด 

ระบบจะคืนสิทธ์ิให0ผู0สมัครอัตโนมัติสามารถสมัครคัดเลือกในรอบต]อไปได0 แต]หาก

สละสิทธ์ิในระบบครบ 2 คร้ัง ระบบจะไม]คืนสิทธ์ิให0ผู0สมัครเพ่ือสมัครคัดเลือกใน

รอบต]อไป 
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4. การคืนสิทธ์ิ เม่ือมีการสละสิทธ์ิในระบบ ผู0สมัครจะได0รับการคืนสิทธ์ิโดยอัตโนมัติ เพ่ือใช0สิทธ์ิ

สมัครคัดเลือกในรอบต]อไปได0ทันที 

5. การตรวจสอบ การท่ีสาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา และผู0สมัคร เข0าไปในระบบเพ่ือตรวจสอบสิทธ์ิ 

    สถานการณhใช1สิทธ์ิ ของผู0สมัครว]ามีคุณสมบัติท่ีสอดคล0องกับข0อกำหนด/แนวปฏิบัติในเร่ืองการบริหาร

จัดการสิทธ์ิ และผู0สมัครน้ันมีสิทธ์ิท่ีจะสมัครคัดเลือกรอบน้ัน ๆ ได0หรือไม] 

 

การบริหารจัดการสิทธ์ิสำหรับ TCAS65 (รอบท่ี 1 – 4) 

ผู0สมัครท่ีมีสัญชาติไทย (มีบัตรประจำตัวประชาชนไทย) และผู0สมัครไร0สัญชาติ (รหัสประจำตัว

ประชาชนข้ึนด0วยอักษร G) ต0องเข0าระบบ TCAS65 เพ่ือบริหารจัดการสิทธ์ิสำหรับการเข0าศึกษาในทุกสาขาวิชา

ท่ีเปzดรับใน TCAS65 ส]วนผู0สมัครท่ีมีสัญชาติอ่ืน (ไม]มีบัตรประจำตัวประชาชนไทย) ต0องเข0าระบบ TCAS65 

เพ่ือบริหารจัดการสิทธ์ิสำหรับการเข0าศึกษาในหลักสูตรปกติหรือพิเศษ ยกเว0นหลักสูตรนานาชาติ 

 

1. การยืนยันสิทธ์ิ และ การไม̂ใช1สิทธ์ิ 

ผู0สมัครเข0ามาใช0งานในระบบ เพ่ือตรวจสอบว]าเปQนผู0ผ]านการคัดเลือกให0เข0าศึกษาหรือไม]  โดยผู0ผ]าน

การคัดเลือกท่ีประสงคtเข0าศึกษาในสาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือกต0องยืนยันสิทธ์ิในระบบ TCAS65 ตามช]วงเวลา

ท่ีกำหนดของการคัดเลือกแต]ละรอบ  

1.1 การยืนยันสิทธ์ิในระบบ สำหรับการคัดเลือกรอบท่ี 1 รอบท่ี 2 และรอบท่ี 4  

1.1.1 ระบบเปzดให0ผู0สมัครเข0ามายืนยันสิทธ์ิในช]วงเวลาท่ีกำหนด 

1.1.2 ผู0สมัครตรวจสอบรายช่ือสาขาวิชาท่ีได0รับการคัดเลือกให0เข0าศึกษา 

1.1.3 ผู0สมัครเลือกสาขาวิชาท่ีตนเองได0รับการคัดเลือกให0เข0าศึกษาได0เพียงสาขาวิชาเดียว โดย

กด “ยืนยันสิทธ์ิ” ในสาขาท่ีประสงคtจะเข0าศึกษา และยืนยันตัวตนผ]านโทรศัพทtมือถือ

หรืออีเมลด0วยรหัสใช0คร้ังเดียว (One Time Password: OTP) ท่ีได0รับทางโทรศัพทt     

มือถือหรืออีเมล และไม]ต0องกดเลือกใด ๆ สำหรับสาขาวิชาท่ีเหลือท่ีไม]ประสงคtเข0าศึกษา 

1.1.4 ถ0าผู0สมัครไม]ประสงคtจะเข0าศึกษาในทุกสาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือก ให0กด “ไม]ใช0สิทธ์ิ” 

และยืนยันตัวตนผ]านโทรศัพทtมือถือหรืออีเมลด0วยรหัส OTP 

1.1.5 ถ0าผู0สมัครได0กด “ยืนยันสิทธ์ิ” เข0าศึกษาในสาขาวิชาหน่ึงไปแล0ว หรือกด “ไม]ใช0สิทธ์ิ” ใน

ทุกสาขาท่ีผ]านการคัดเลือก และต0องการเปล่ียนการตัดสินใจ ผู0สมัครสามารถทำการ

เปล่ียนแปลงได1อีกเพียง 2 คร้ังเท̂าน้ัน จนถึงเวลาปqดระบบการยืนยันสิทธ์ิ (นับรวม

จำนวนคร้ังท่ียืนยันตัวตนด0วยรหัส OTP สำเร็จได0สูงสุด 3 คร้ัง โดยนับท้ังการกดยืนยัน

สิทธ์ิ และการกดไม]ใช0สิทธ์ิ) โดยระบบจะนับเปQนหน่ึงคร้ังของการยืนยันสิทธ์ิ 

1.1.6 ถ1าผู1สมัครไม̂กด “ยืนยันสิทธ์ิ” หรือ “ไม̂ใช1สิทธ์ิ” ภายในช̂วงเวลาท่ีกำหนด จะถือว]า 

ผู0สมัครยังไม]ได0ใช0สิทธ์ิในการเข0าศึกษา และไม]ต0องการเข0าศึกษาในทุกสาขาวิชาท่ีได0รับ

การคัดเลือก ซ่ึงจะขอใช0สิทธ์ิเข0าศึกษาภายหลังจากช]วงเวลาท่ีกำหนดไม]ได0 ผู0สมัคร

สามารถสมัครคัดเลือกในรอบต]อไปได0 
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1.1.7 สถาบันอุดมศึกษาอาจเปzดระบบยืนยันสิทธ์ิของสถาบัน ก]อนการยืนยันสิทธ์ิในระบบ 

TCAS65 เพ่ือคัดกรอกผู0ท่ีต0องการเข0าศึกษาในสาขาวิชาน้ัน ๆ หากมีผู0ผ]านการคัดเลือก

ไม]ยืนยันสิทธ์ิในระบบของสถาบัน สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาเรียกตัวสำรองหรือ

เปzดรับสมัครเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมผู0ผ]านการคัดเลือกให0ได0ตามจำนวนเปgาหมายการรับ ท้ังน้ี 

สถาบันอุดมศึกษาต0องแจ0งให0ผู0ยืนยันสิทธ์ิในระบบของสถาบัน ดำเนินการยืนยันสิทธ์ิใน

ระบบ TCAS65 ด0วย หากไม]ดำเนินการยืนยันสิทธ์ิในระบบ TCAS65 จะถือว]า ไม]ใช0สิทธ์ิ

เข0าศึกษา ซ่ึงผู0ท่ียืนยันสิทธ์ิในระบบของสถาบันอาจเปล่ียนแปลงการตัดสินใจ โดยเลือก

กดยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีผ]านการคัดเลือก หรือ กดไม]ใช0สิทธ์ิเข0า

ศึกษาในทุกสาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือกได0 หรือไม]ดำเนินการใด ๆ ในระบบ TCAS65 ซ่ึง

ถือว]า ไม]ใช0สิทธ์ิเข0าศึกษาและสามารถสมัครคัดเลือกในรอบต]อไปได0 

 

1.2 การยืนยันสิทธ์ิในระบบ สำหรับการคัดเลือกรอบท่ี 3  

1.2.1 ระบบประมวลผลคร้ังท่ี 1 และประกาศผลในสาขาวิชาท่ีผู0สมัครผ]านการคัดเลือกเพียง

สาขาวิชาเดียวในอันดับท่ีดีท่ีสุดเพียงลำดับเดียว 

1.2.2 ผู0สมัครทุกคนต0องเข0าระบบเพ่ือตรวจสอบรายช่ือสาขาวิชาท่ีได0รับการคัดเลือกให0เข0า

ศึกษา และเลือกยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษา 

1.2.3 ถ0าผู0สมัครได0รับการคัดเลือกให0เข0าศึกษาในสาขาวิชาท่ีสมัครไว0ในอันดับท่ี 1 ระบบจะมี

ตัวเลือกให0ผู0สมัครแสดงความประสงคt ดังน้ี  

o ถ0าผู0สมัครต0องการเข0าศึกษาในสาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือก ให0กด “ยืนยันสิทธ์ิ” เข0า

ศึกษาในสาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือก โดยยืนยันตัวตนผ]านโทรศัพทtมือถือหรืออีเมล

ด0วยรหัส OTP ท่ีได0รับทางโทรศัพทtมือถือหรืออีเมล  

o ถ0าผู0สมัครไม]ต0องการเข0าศึกษาในสาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือก ให0กด “ไม]ใช0สิทธ์ิ” เข0า

ศึกษาในสาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือก โดยยืนยันตัวตนผ]านโทรศัพทtมือถือหรืออีเมล

ด0วยรหัส OTP ท่ีได0รับทางโทรศัพทtมือถือหรืออีเมล จะถือว]าผู0สมัครไม]ได0ใช0สิทธ์ิใน

การเข0าศึกษา สามารถสมัครคัดเลือกในรอบต]อไปได0 แต]จะขอกลับมาใช0สิทธ์ิเข0า

ศึกษาในภายหลังไม]ได0 

o ถ0าผู0สมัครไม]ได0ดำเนินการใด ๆ ภายในเวลาท่ีกำหนด จะถือว]า “ไม]ใช0สิทธ์ิ” เข0า

ศึกษา และไม]ได0สิทธ์ิขอประมวลผลคร้ังท่ี 2 สามารถสมัครคัดเลือกในรอบต]อไปได0 

1.2.4 ถ0าผู0สมัครได0รับการคัดเลือกให0เข0าศึกษาในสาขาวิชาท่ีสมัครไว0ในอันดับอ่ืน ๆ ระบบจะมี

ตัวเลือกให0ผู0สมัครแสดงความประสงคt ดังน้ี 

o ถ0าผู0สมัครต0องการเข0าศึกษาในสาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือก และไม]ประสงคtขอรับการ

ประมวลผลคร้ังท่ี 2 ให0กด “ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาในสาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือกและ

ไม]ขอรับการประมวลผลคร้ังท่ี 2” โดยยืนยันตัวตนผ]านโทรศัพทtมือถือหรืออีเมลด0วย

รหัส OTP ท่ีได0รับทางโทรศัพทtมือถือหรืออีเมล 
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o ถ0าผู0สมัครต0องการเล่ือนอันดับของสาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือก ให0กด “ขอรับการ

ประมวลผลคร้ังท่ี 2” เพ่ือขอเล่ือนลำดับสาขาวิชาข้ึน โดยเลือกยืนยันสิทธ์ิล]วงหน0าใน

สาขาวิชาท่ีต0องการเข0าศึกษาจากสาขาวิชาท่ีได0สมัครไว0แล0ว และยืนยันตัวตนผ]าน

โทรศัพทtมือถือหรืออีเมลด0วยรหัส OTP ท่ีได0รับทางโทรศัพทtมือถือหรืออีเมล ท้ังน้ี

ระบบเปzดให0เลือกยืนยันสิทธ์ิล]วงหน0าในอันดับท่ีผ]านการคัดเลือกและอันดับท่ีสูงกว]า

ท่ีผ]านการคัดเลือกเท]าน้ัน ไม]อนุญาตให0เลือกในอันดับท่ีต่ำกว]าท่ีผ]านการคัดเลือก ซ่ึง

ระบบจะนำข0อมูลการเลือกดังกล]าวมาประมวลผลคร้ังท่ี 2 และประกาศผลในสาขา 

วิชาท่ีผู0สมัครผ]านการคัดเลือกในลำดับท่ีดีท่ีสุดเพียงลำดับเดียวท่ีได0เลือกยืนยันสิทธ์ิ

ไว0แล0ว หากระบบไม]สามารถเล่ือนอันดับให0สูงข้ึนได0และผู0สมัครยังต0องการเข0าศึกษา

ในสาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือกในการประมวลผลคร้ังท่ี 1 ขอให0เลือกยืนยันสิทธ์ิใน

สาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือกด0วย แต]ถ0าไม]ประสงคtเข0าศึกษาในสาขาวิชาท่ีผ]านการ

คัดเลือก ไม]ต0องเลือกยืนยันสิทธ์ิในสาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือก หากระบบไม]สามารถ

เล่ือนอันดับให0สูงข้ึนได0 จะถือว]า “ไม]ใช0สิทธ์ิ” เข0าศึกษาในสาขาวิชาท่ีผ]านการศึกษา 

สามารถสมัครคัดเลือกในรอบต]อไปได0 แต]จะขอกลับมาใช0สิทธ์ิเข0าศึกษาในภายหลัง

ไม]ได0  

o ถ0าผู0สมัครไม]ต0องการเข0าศึกษาในสาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือก และไม]ประสงคtขอรับ

การประมวลผลคร้ังท่ี 2 ให0กด “ไม]ใช0สิทธ์ิเข0าศึกษาในสาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือก

และไม]ขอรับการประมวลผลคร้ังท่ี 2” โดยยืนยันตัวตนผ]านโทรศัพทtมือถือหรืออีเมล

ด0วยรหัส OTP ท่ีได0รับทางโทรศัพทtมือถือหรืออีเมล จะถือว]าผู0ผ]านการคัดเลือกยัง

ไม]ได0ใช0สิทธ์ิในการเข0าศึกษา สามารถสมัครในรอบต]อไปได0 แต]จะขอกลับมาใช0สิทธ์ิ

เข0าศึกษาในภายหลังไม]ได0 

o ถ0าผู0สมัครไม]ได0ดำเนินการใด ๆ ภายในเวลาท่ีกำหนด จะถือว]า “ไม]ใช0สิทธ์ิ” เข0า

ศึกษา และไม]ได0สิทธ์ิขอประมวลผลคร้ังท่ี 2  

1.2.5 ถ0าผู0สมัครไม]ผ]านการคัดเลือกในการประมวลผลคร้ังท่ี 1 ระบบจะมีตัวเลือกให0ผู0สมัคร

แสดงความประสงคt ดังน้ี 

o ถ0าผู0สมัครต0องการเข0ารับการประมวลผลคร้ังท่ี 2 ให0กด “ขอรับการประมวลผลคร้ังท่ี 

2” โดยเลือกยืนยันสิทธ์ิล]วงหน0าในสาขาวิชาท่ีต0องการเข0าศึกษาจากสาขาวิชาท่ีได0

สมัครไว0แล0ว และยืนยันตัวตนผ]านโทรศัพทtมือถือหรืออีเมลด0วยรหัส OTP ท่ีได0รับ

ทางโทรศัพทtมือถือหรืออีเมล ซ่ึงระบบจะนำข0อมูลการเลือกดังกล]าวมาประมวลผล

คร้ังท่ี 2 และประกาศผลในสาขาวิชาท่ีผู0สมัครผ]านการคัดเลือกในลำดับท่ีดีท่ีสุดเพียง

ลำดับเดียวท่ีได0เลือกยืนยันสิทธ์ิไว0แล0ว  

o ถ0าผู0สมัครไม]ต0องการเข0ารับการประมวลผลคร้ังท่ี 2 ให0กด “ไม]ขอรับการประมวลผล

คร้ังท่ี 2” โดยยืนยันตัวตนผ]านโทรศัพทtมือถือหรืออีเมลด0วยรหัส OTP ท่ีได0รับทาง

โทรศัพทtมือถือหรืออีเมล ผู0สมัครสามารถสมัครคัดเลือกในรอบต]อไปได0  
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o ถ0าผู0สมัครไม]ได0ดำเนินการใด ๆ ภายในเวลาท่ีกำหนด จะถือว]า “ไม]ขอรับการ

ประมวลผลคร้ังท่ี 2” สามารถสมัครคัดเลือกในรอบต]อไปได0  

1.2.6 ระบบอนุญาตให0ผู0สมัครเปล่ียนแปลงการตัดสินใจได0รวม 3 คร้ัง โดยนับจำนวนคร้ังท่ี

ยืนยันตัวตนด0วยรหัส OTP สำเร็จได0สูงสุด 3 คร้ัง โดยนับท้ังการกดยืนยันสิทธ์ิ และการ

กดไม]ใช0สิทธ์ิ ซ่ึงระบบจะนับเปQนหน่ึงคร้ังของการยืนยันสิทธ์ิ 

1.2.7 ผู0ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาต0องเข0ารับการสัมภาษณt/ตรวจร]างกาย ตามวันเวลาและสถานท่ีท่ี

สาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษากำหนด หากไม]ดำเนินการตามท่ีกำหนด จะถูกคัดช่ือออก

จากการมีสิทธ์ิเข0าศึกษา และไม]สามารถสมัครคัดเลือกในรอบต]อไปของ TCAS65 ได0 

1.2.8 ผู0ท่ียืนยันสิทธ์ิในรอบท่ี 3 Admission จะไม]สามารถขอสละสิทธ์ิได0 หากไม]ประสงคtเข0า

ศึกษาในสาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือก ต0องเลือกไม]ใช0สิทธ์ิในช]วงเวลาของการยืนยันสิทธ์ิ 
 

2. การสละสิทธ์ิ   

ผู0สมัครท่ีได0ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาในรอบท่ีต0องการไปแล0ว ต0องการท่ีจะขอยกเลิกการยืนยันสิทธ์ิ (สละ

สิทธ์ิ) ท่ีได0ดำเนินการไปแล0ว ให0แจ0งขอสละสิทธ์ิในระบบเท]าน้ัน ผู0ยืนยันสิทธ์ิท่ีไปแจ0งสละสิทธ์ิกับสาขาวิชา/

สถาบัน หรือทำจดหมายเปQนลายลักษณtอักษรแจ0งมาท่ี ทปอ. จะไม]นับว]าเปQนการสละสิทธ์ิ ซ่ึงไม]สามารถสมัคร

ในรอบต]อไปใน TCAS65 ได0 

2.1 ระบบเปzดให0ผู0สมัครสามารถสละสิทธ์ิได0ในช]วงเวลาท่ีกำหนด  

2.2 กด “สละสิทธ์ิ” โดยยืนยันตัวตนผ]านโทรศัพทtมือถือหรืออีเมลด0วยระบบ OTP 

2.3 หากพ0นกำหนดช]วงเวลาของการสละสิทธ์ิ ผู0สมัครไม]สามารถขอสละสิทธ์ิได0 ต0องรอช]วงเวลาท่ี

ระบบเปzดให0ดำเนินการสละสิทธ์ิในช]วงถัดไป 

2.4 ผู0สมัครไม̂สามารถขอยกเลิกการสละสิทธ์ิภายหลังจากท่ีได0สละสิทธ์ิเรียบร0อยแล0ว 

2.5 ผู0สมัครท่ีมีสถานะยืนยันสิทธ์ิในระบบ TCAS65 แต]ไม]ได0ไปรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปQนนิสิต/

นักศึกษาตามกำหนดเวลาของสถาบันอุดมศึกษา จะไม]ถือว]าเปQนการสละสิทธ์ิ ซ่ึงไม]สามารถ

เข0าศึกษาในสาขาวิชาท่ีได0ยืนยันสิทธ์ิไว0 และไม]สามารถไปสมัครในรอบต]อไปของ TCAS65 ได0 

2.6 การสละสิทธ์ิในระบบกำหนดให0ทำได0เพียง 1 คร้ังภายในช]วงเวลาท่ีกำหนดของแต]ละรอบ 

เพ่ือสมัครในรอบต]อไปได0 หากสละสิทธ์ิคร้ังท่ี 2 จะไม̂สามารถเข1าสู̂กระบวนการสมัครและ

คัดเลือกในรอบต̂อไปได1 

2.7 หากสละสิทธ์ิในสาขาวิชาแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐ/มหาวิทยาลัยในกำกับ

ของรัฐแล0ว จะไม]สามารถสมัครคัดเลือกในสาขาวิชาแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

ของรัฐ/มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในรอบต]อไปได0อีก  

2.8 หากสละสิทธ์ิในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐ/มหาวิทยาลัยใน

กำกับของรัฐแล0ว จะไม]สามารถสมัครคัดเลือกในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยของรัฐ/มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในรอบต]อไปได0อีก  
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2.9 หากสละสิทธ์ิในสาขาวิชาเภสัชศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐ/มหาวิทยาลัยในกำกับ

ของรัฐแล0ว จะไม]สามารถสมัครคัดเลือกในสาขาวิชาเภสัชศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของ

รัฐ/มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในรอบต]อไปได0อีก  

 

3. การคืนสิทธ์ิ  

สถาบันอุดมศึกษา มอบอำนาจให0 ทปอ. ดำเนินการคืนสิทธ์ิในระบบได0ทันทีท่ีผู0สมัครดำเนินการผ]าน

ระบบในช]วงเวลาท่ีกำหนด 

3.1 ระบบออกแบบให0มีการคืนสิทธ์ิโดยอัตโนมัติภายในช]วงเวลาท่ีกำหนด 

3.2 ผู0สมัครท่ีได0ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาแล0ว สามารถขอสละสิทธ์ิไม]เข0าศึกษาได0เฉพาะช]องทางผ]าน

ระบบ TCAS65 ภายในช]วงเวลาท่ีกำหนดเท]าน้ัน โดยระบบคืนสิทธ์ิให1เพียง 1 คร้ังเพ่ือสมัคร

คัดเลือกในรอบต̂อไปได1  

3.3 สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบรายช่ือผู0ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาและรายช่ือผู0สละสิทธ์ิ 

หลังจาก วันส้ินสุดการยืนยันสิทธ์ิและการสละสิทธ์ิ ตามลำดับ 

 

4. การตรวจสอบสถานะการใช1สิทธ์ิ   

สามารถตรวจสอบสถานะของผู0สมัครว]ายืนยันสิทธ์ิ หรือ สละสิทธ์ิ 

4.1 ผู0สมัครเข0าระบบ จะเห็นข0อมูลการยืนยันสิทธ์ิ หรือ การสละสิทธ์ิ ของตนเอง 

4.2 สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการใช0สิทธ์ิของผู0สมัครได0 โดยส]งรายช่ือและเลข

ประจำตัวประชาชนหรือเลขพาสปอรtตของผู0สมัครเข0าระบบแบบออนไลนtเปQนรายบุคคล หรือ 

เปQนไฟลtหลายคน หรือแบบอัตโนมัติด0วยระบบ API  

4.3 ระบบตรวจสอบสถานะการใช0สิทธ์ิของผู0สมัครก]อนประกาศรายช่ือผู0ผ]านการคัดเลือกเข0า

ศึกษาในรอบท่ี 1 รอบท่ี 2 และรอบท่ี 4 หรือก]อนดำเนินการสมัครคัดเลือกในรอบท่ี 3  
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กำหนดการสำหรับ TCAS65 
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ข4อกำหนดสำหรับผู4สมัคร 

1. ผู0สมัครแต]ละคนมี 1 สิทธ์ิในการเข0าศึกษา แต]สามารถสละสิทธ์ิท่ียืนยันไปแล0วเพ่ือสมัครคัดเลือกและ

ยืนยันสิทธ์ิในรอบต]อไปได0อีก 1 คร้ัง (ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาได0สูงสุด 2 รอบ) โดยต0องสละสิทธ์ิ

สาขาวิชาท่ีได0ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาไปแล0วในระบบตามช]วงเวลาท่ีกำหนด ก̂อน ทำการสมัครคัดเลือก

ในรอบต]อไปได0 

2. ผู0สมัครลงทะเบียนใช0งานระบบ TCAS65 ได0ต้ังแต]วันท่ี 9 ธันวาคม 2564 เปQนต0นไป โดยกรอกข0อมูล

ส]วนตัว ได0แก] 

Ø รหัสประจำตัวผู0สมัคร (username) ได0แก] 

Ø เลขประจำตัวประชาชน (เลข 13 หลัก) พร0อมช่ือและนามสกุลภาษาไทย (บังคับ) และ

ภาษาอังกฤษ (ทางเลือก กรอกหรือไม]กรอกได0) สำหรับผู0สมัครสัญชาติไทย  

Ø เลข G (เลข 13 หลัก ข้ึนต0นด0วยอักษร G) พร0อมช่ือและนามสกุลภาษาไทย (บังคับ) 

และภาษาอังกฤษ (ทางเลือก กรอกหรือไม]กรอกได0) สำหรับผู0สมัครชาวต]างชาติท่ีเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปmท่ี 6 หรือเทียบเท]าในประเทศไทย และ สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (สป. ศธ.) ได0ออกเลข G จากระบบ GCODE ให0ใช0งานแทนเลขประจำตัว

ประชาชน 

Ø เลขพาสปอรtต พร0อมช่ือและนามสกุลภาษาอังกฤษ (บังคับ) และภาษาไทย (ทางเลือก 

กรอกหรือไม]กรอกได0) สำหรับผู0สมัครชาวต]างชาติท่ีไม]มีเลข G จากระบบ GCODE ของ 

สป. ศธ. 

Ø รหัสผ]านเข0าระบบ (password) จำนวนไม]น0อยกว]า 8 หลัก ประกอบด0วย 

Ø ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพtใหญ] A – Z อย]างน0อย 1 ตัว  

Ø ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพtเล็ก a – z อย]างน0อย 1 ตัว  

Ø ตัวเลข 0 – 9 อย]างน0อย 1 ตัว 

Ø ตัวอักษรอักระพิเศษ !@#$%^&*()_+|~-=\`{}[]:”;'<>?,./ มีหรือไม]มีก็ได0 

Ø เบอรtโทรศัพทtมือถือท่ีใช0งานเปQนประจำ ท้ังน้ี ระบบจะส]งข0อความไปยังเบอรtโทรศัพทtมือถือ

เพ่ือยืนยันตัวตนของผู0สมัคร จึงจะสามารถใช0เบอรtโทรศัพทtมือถือเปQนช]องทางในการรับรหัส

ใช0คร้ังเดียว (One Time Password: OTP) ได0 

Ø อีเมลท่ีใช0งานเปQนประจำ โดยแต]ละอีเมลสามารถใช0ลงทะเบียนได0เพียง 1 บัญชีใช0งานเท]าน้ัน 

โดยระบบจะส]งข0อความไปยังอีเมล (อาจอยู]ในกล]องจดหมายเข0า (inbox) หรือ กล]อง

จดหมายขยะ (junk/spam)) เพ่ือยืนยันตัวตนของผู0สมัคร จึงจะสามารถใช0อีเมลเปQนช]องทาง

ในการรับรหัสใช0คร้ังเดียว (One Time Password: OTP) ได0  

3. ผู0สมัครท่ีเคยลงทะเบียนใช0งานระบบ TCAS62 TCAS63 หรือ TCAS64 มาแล0ว ให0ใช0บัญชีเดิม 

(username) เข0าระบบได0โดยไม]ต0องสมัครลงทะเบียนใหม] ท้ังน้ี ต0องกรอกอีเมลและ/หรือเบอรt

โทรศัพทtมือถือท่ีลงทะเบียนไว0แล0วเพ่ือยืนยันตัวตน แล0วกดลืมรหัสผ]าน (forget password) เพ่ือต้ัง

รหัสผ]านเข0าระบบใหม] 
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4. เม่ือลงทะเบียนและสร0างบัญชีใช0งานระบบเรียบร0อยแล0ว ผู0สมัครสามารถใช0บัญชีกูเกิล (Google 

Account) ในการเข0าระบบ หากระบุอีเมลท่ีใช0งานประจำเปQนอีเมลของกูเกิล (gmail) หรือใช0บัญชี

เฟสบุค (Facebook Account) ในการเข0าระบบ หากระบุเบอรtโทรศัพทtมือถือหรืออีเมลท่ีใช0งาน

ประจำเปQนข0อมูลเดียวกันกับท่ีใช0สร0างบัญชีเฟสบุค 

5. เม่ือผู0สมัครลงทะเบียนเข0าใช0งานระบบ TCAS65 เรียบร0อยแล0ว ให0ตรวจสอบข0อมูลการศึกษาของ

ตนเองท่ีระบบได0รับมาจากฐานข0อมูลของศูนยtพัฒนาระบบข0อมูลทางการศึกษา (iCAS) ภายใต0การ

ดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) หากพบข0อผิดพลาด ให0แจ0งแก0ไข

ข0อมูลในระบบ TCAS65 พร0อมแนบหลักฐานประกอบการแก0ไข ได0แก]  

Ø รูปถ]ายบัตรประจำตัวประชาชนด0านหน0าเพียงด0านเดียว เปQนไฟลtนามสกุล jpg สำหรับการ

แก0ไขช่ือ นามสกุล และ วันเดือนปmเกิด 

Ø รูปถ]ายใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ทุกหน0าท่ีมีข0อมูล เปQนไฟลtนามสกุล jpg หน0าละ

หน่ึงไฟลt สำหรับการแก0ไขช่ือโรงเรียน คะแนนผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) รวมถึงการ

แก0ไขคะแนนเฉล่ียกลุ]มสาระการเรียนรู0 และจำนวนหน]วยกิตรวมกลุ]มสาระการเรียนรู0 สำหรับ

ผู0เรียนหลักสูตรแกนกลาง (สามัญ) 

Ø หากไม]พบข0อมูลทางการศึกษาจากระบบ iCAS ให0ผู0สมัครกรอกข0อมูลทางการศึกษาท้ังหมด

ด0วยตนเอง พร0อมแนบหลักฐานไฟลtรูปถ]ายบัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ]ายใบ ปพ.1 เข0า

ระบบเพ่ือให0เจ0าหน0าท่ีระบบตรวจสอบและอนุมัติข0อมูลต]อไป  

6. ผู0สมัครกรอกข0อมูลส]วนตัวเพ่ิมเติม ได0แก]  

Ø ส]วนสูง (หน]วยเปQนเซนติเมตร) และ น้ำหนัก (หน]วยเปQนกิโลกรัม)   

Ø ช่ือและนามสกุล ของบิดา และ มารดา 

Ø ช่ือและนามสกุล ของผู0ปกครอง พร0อมเบอรtโทรศัพทtมือถือ (ต0องไม]ใช]เบอรtเดียวกันกับของ

ผู0สมัคร) และอีเมล ถ0ากรอกอีเมลของผู0ปกครอง ระบบจะส]งผลการยืนยันต]าง ๆ ท่ีผู0สมัคร

ดำเนินการไปท่ีอีเมลของผู0ปกครองด0วย 

Ø ช่ือและนามสกุล ของคุณครูหรือผู0อำนวยการโรงเรียน พร0อมเบอรtโทรศัพทtมือถือ (ถ0าไม]ทราบ 

ให0กรอกเบอรtโทรศัพทtของโรงเรียนท่ีสามารถติดต]อได0) 

7. ผู0สมัครต0องเปQนผู0รับผิดชอบต]อความถูกต0องและครบถ0วนของข0อมูลของตนเองในระบบ การใช0ข0อมูล

ท่ีไม]เปQนความจริงอาจส]งผลให0ผลการคัดเลือกเปQนโมฆะ และอาจถูกตัดสิทธ์ิในการสมัครคัดเลือกใน

รอบต]อไปได0 หากพบข0อมูลท่ีผิดพลาดในระบบ ต0องรีบดำเนินการแจ0งแก0ไขข0อมูลในระบบทันที 

8. ผู0สมัครท่ีเข0าร]วมโครงการเรียนแลกเปล่ียนต]างประเทศจำนวน 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปmการศึกษา โดย

โรงเรียนเทียบโอนรายวิชาท่ีเรียนต]างประเทศแล0วให0สำเร็จการศึกษาได0 สามารถใช0ผลการเรียนเฉล่ีย 

(GPAX) ท่ีโรงเรียนคำนวณเม่ือสำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปmท่ี 6 ในการย่ืนสมัครคัดเลือกได0 (ไม]

นำผลการเรียนท่ีเรียนต]างประเทศมาคิดรวมด0วย) ท้ังน้ี ผู0สมัครต0องแสดงใบรายงานผลการเรียนท่ี

ต]างประเทศ (Transcript) พร0อมระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ให0กับสถาบันท่ีรับเข0าศึกษาด0วย 

9. ผู0สมัครท่ีสำเร็จการศึกษาจากสถาบันต]างประเทศในระดับเทียบเท]าช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
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สถาบันท่ียังไม]ได0รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงผู0สมัครท่ีใช0ผลการสอบเทียบของ 

GED (General Educational Development)  ต0องย่ืนเอกสารผลการเรียน/ผลการสอบเพ่ือขอ

เทียบวุฒิตามประกาศของท่ีประชุมอธิการบดีแห]งประเทศ เร่ือง เกณฑtการเทียบวุฒิการศึกษา

เท]ากับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข0าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

ประจำปmการศึกษา 2565 จากน้ันจึงนำใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา และใบเทียบผลการเรียนเฉล่ีย

สะสม (GPAX) แนบเข0าระบบ TCAS65 เปQนหลักฐานการสำเร็จการศึกษา 

10. วิธีการยืนยันตัวตนของผู0สมัคร มีให0เลือก 2 วิธี ได0แก] อีเมล หรือ SMS ผ]านเบอรtโทรศัพทtมือถือ ด0วย

ระบบ One Time Password (OTP) สำหรับ 

Ø การแก0ไขข0อมูลส]วนตัว (อีเมล และ เบอรtโทรศัพทtมือถือ)  

Ø การยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาท่ีได0รับการประกาศรายช่ือว]าผ]านการคัดเลือกในรอบท่ี 1 รอบท่ี 2 

รอบท่ี 3 และรอบท่ี 4  

Ø การยืนยันการเลือกสาขาวิชาท่ีสมัครในรอบท่ี 3  

Ø การสละสิทธ์ิในสาขาวิชาท่ีได0ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาแล0ว 

11. ผู0สมัครต0องตรวจสอบสถานะของตนเองท่ีได0ดำเนินการในข้ันตอนต]าง ๆ จนม่ันใจว]าระบบได0ดำเนิน 

การเรียบร0อยตามท่ีต0องการแล0ว ท้ังน้ี ระบบจะส]งอีเมลหรือ SMS แจ0งผลการดำเนินการถึงผู0สมัคร

ทุกคร้ังท่ีมีการดำเนินการจนเสร็จส้ินกระบวนการยืนยันตัวตน ตามวิธีท่ีผู0สมัครเลือกใช0ในการยืนยัน

ตัวตน 

12. ก]อนการสมัครในแต]ละรอบ ผู0สมัครต0องศึกษาคุณสมบัติของผู0สมัครและเกณฑtการคัดเลือกของแต]

ละโครงการ/สาขาวิชาท่ีต0องการสมัคร ตามท่ีระบุในประกาศการรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษา

อย]างละเอียด และปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกำหนดด0วยความระมัดระวัง 

13. การสมัครในรอบท่ี 1 Portfolio รอบท่ี 2 Quota และ รอบท่ี 4 Direct Admission ให0สมัครท่ี

โรงเรียนหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปzดรับของสาขาวิชาน้ัน (ดูตามประกาศการรับสมัครของสถาบัน 

อุดมศึกษา) 

14. การสมัครในรอบท่ี 3 Admission ให0สมัครผ]านระบบ TCAS65 โดยมีข้ันตอนการสมัคร ดังน้ี 

Ø เลือกสาขาวิชาท่ีต0องการสมัคร ไม]เกิน 20 อันดับ (หน่ึงรูปแบบการคัดเลือก/เกณฑtการ

คัดเลือก นับเปQนหน่ึงอันดับ) 

Ø จัดเรียงลำดับสาขาวิชาท่ีต0องการสมัคร สูงสุดไม]เกิน 10 อันดับ 

Ø ยืนยันการเลือกสาขาวิชา 

Ø ชำระเงินค]าสมัคร 

Ø พิมพtใบสมัครหรือบันทึกไฟลtใบสมัครเก็บเปQนหลักฐาน ส]วนมากต0องใช0เปQนหลักฐานประกอบ 

การรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปQนนิสิต/นักศึกษาใหม] 

15. เง่ือนไขของการสมัครในรอบท่ี 3 Admission  

Ø สามารถเลือกสมัครได0ต้ังแต] 1 อันดับ จนถึง 10 อันดับ ข้ึนกับความประสงคtของผู0สมัคร   

Ø บางสาขาวิชาอาจมีรูปแบบการคัดเลือก หรือ เกณฑtการคัดเลือก มากกว]า 1 รูปแบบ/เกณฑt 
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ผู0สมัครสามารถเลือกสมัครเพียงรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือ เลือกสมัครทุกรูปแบบได0 โดยแต]

ละรูปแบบ/เกณฑtการคัดเลือกถือเปQนคนละอันดับ ท้ังน้ี ให0ศึกษาเง่ือนไขการเลือกรูปแบบ/

เกณฑtการคัดเลือกในการสมัครจากประกาศการรับสมัครของสถาบันน้ัน ๆ ด0วย  

Ø ให0เรียงลำดับสาขาวิชาตามความสนใจเข0าศึกษาจากสนใจเข0าศึกษามากท่ีสุด คือ ลำดับท่ี 1 

ไล]ระดับความสนใจลงไปเร่ือย ๆ  

Ø เม่ือเลือกและจัดลำดับสาขาวิชาท่ีต0องการสมัครเรียบร0อยแล0ว ผู0สมัครต0องยืนยันการเลือก

สาขาวิชา โดยการยืนยันตัวตนผ]านระบบ OTP ก]อนจึงจะชำระเงินค]าสมัครได0 

Ø ผู0สมัครสามารถเปล่ียนแปลงสาขาวิชาท่ีสนใจสมัครคัดเลือกได0จนถึงเวลา 23.59 น. ของวัน

ปqดรับสมัคร (วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) รวมถึงการเปล่ียนลำดับของสาขาวิชาท่ีเลือก

สมัครด0วย จำนวนรวมท้ังส้ิน 3 คร้ัง (นับจำนวนคร้ังในการยืนยันตัวตนผ]านระบบ OTP) ต]อ

การชำระเงินค]าสมัครหน่ึงคร้ัง 

Ø หากผู0สมัครยืนยันการเลือกสาขาวิชาท่ีต0องการสมัครครบแล0ว 3 คร้ัง (นับจำนวนคร้ังในการ

ยืนยันตัวตนผ]านระบบ OTP) และต0องการเปล่ียนแปลงอีก ผู0สมัครต0องยกเลิกการสมัครเดิม

ก]อน (เรียกว]า Set Zero) แล0วดำเนินการสมัครใหม] พร0อมชำระเงินค]าสมัครใหม] ท้ังน้ี ขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค̂าสมัครในทุกกรณี 

16. ในการเลือกสาขาวิชาท่ีต0องการสมัครในรอบท่ี 3 Admission ระบบ TCAS65 จะแสดงผลคะแนน

คัดเลือกของผู0สมัครตามเกณฑtการคัดเลือกของสาขาวิชาน้ัน ๆ หากพบว]า ระบบแสดงผลคะแนน

คัดเลือกท่ีไม]ถูกต0อง ให0ผู0สมัครตรวจสอบคะแนนสอบต]าง ๆ ท่ีอยู]ในระบบ (GPAX, GAT/PAT, วิชา

สามัญ) หากพบข0อผิดพลาด ให0รีบดำเนินการแก0ไขข0อมูลคะแนนสอบให0เรียบร0อยภายในช]วงเวลา

ของการเปzดระบบรับสมัคร 

17. ค]าใช0จ]ายสำหรับการสมัครรอบท่ี 3 Admission ข้ึนอยู]กับจำนวนอันดับท่ีแจ0งความจำนงในการ

สมัครคัดเลือก  

Ø สมัคร 1 อันดับ มีค]าใช0จ]ายในการสมัคร 150 บาท  

Ø สมัคร 2 อันดับ มีค]าใช0จ]ายในการสมัคร 200 บาท 

Ø สมัคร 3 อันดับ มีค]าใช0จ]ายในการสมัคร 250 บาท 

Ø สมัคร 4 อันดับ มีค]าใช0จ]ายในการสมัคร 300 บาท 

Ø สมัคร 5 อันดับ มีค]าใช0จ]ายในการสมัคร 400 บาท 

Ø สมัคร 6 อันดับ มีค]าใช0จ]ายในการสมัคร 500 บาท 

Ø สมัคร 7 อันดับ มีค]าใช0จ]ายในการสมัคร 600 บาท 

Ø สมัคร 8 อันดับ มีค]าใช0จ]ายในการสมัคร 700 บาท 

Ø สมัคร 9 อันดับ มีค]าใช0จ]ายในการสมัคร 800 บาท 

Ø สมัคร 10 อันดับ มีค]าใช0จ]ายในการสมัคร 900 บาท 

หมายเหตุ มติท่ีประชุมสามัญท่ีประชุมอธิการบดีแห]งประเทศไทย คร้ังท่ี 5/2565 วันท่ี 17 

ตุลาคม พ.ศ. 2565 พิจารณาเห็นชอบ ลดค]าสมัคร TCAS ปmการศึกษา 2565 รอบ 3 Admission 
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จำนวน 15% (เฉพาะ TCAS65 เท]าน้ัน) 

18. การชำระเงินค]าสมัครในรอบท่ี 3 Admission สามารถชำระผ]าน Mobile Banking ได0ทุกธนาคาร 

(ไม]มีค]าบริการ) ให0เรียบร0อยภายในเวลา 23.29 น. ของวันปqดรับสมัคร (วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 

2565)  หรือ บันทึกภาพหรือพิมพtใบแจ0งชำระเงินค]าสมัคร (มี QR Code) เพ่ือนำไปชำระเงินได0ท่ี 

Counter Service ร0าน 7-11 (มีค]าบริการ) ให0เรียบร0อยภายในเวลา 23.59 น. ของวันปqดรับสมัคร 

(วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) หากพ0นเวลาท่ีกำหนด จะถือว]ายกเลิกการสมัครเข0าคัดเลือก ท้ังน้ี 

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค̂าสมัครในทุกกรณี 

19. ในกรณีท่ีเลือกสาขาวิชาไม]ครบตามจำนวนสูงสุด 10 อันดับและได0ชำระเงินค]าสมัครเรียบร0อยแล0ว 

แต]ประสงคtจะเพ่ิมจำนวนอันดับในการสมัครคัดเลือกของรอบท่ี 3 Admission ให0ผู0สมัครชำระเงิน

ค]าสมัครเพ่ิมให0เรียบร0อยภายในเวลาท่ีกำหนดของวันปzดรับสมัคร (วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)  

ระบบ TCAS65 จะพิจารณาจำนวนอันดับท่ีสมัครตามยอดเงินท่ีชำระภายในเวลาท่ีกำหนดเท]าน้ัน 

โดยเรียงจากอันดับจากลำดับท่ี 1 ไปตามจำนวนอันดับท่ีได0ชำระเงินเรียบร0อยแล0ว ส]วนอันดับท่ีไม]ได0

ชำระเงินหรือชำระเกินเวลาท่ีกำหนด จะถือว]าเปQนโมฆะ ท้ังน้ี ให0ยึดข0อมูลท่ีปรากฏบนใบสมัครล]าสุด

เปQนสำคัญ 

20. การยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาสำหรับการสมัครรอบท่ี 1 Portfolio รอบท่ี 2 Quota และรอบท่ี 4 Direct 

Admission ให0ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาในระบบ TCAS65 โดยเลือกสาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือกเพียง

หน่ึงสาขาวิชาเท]าน้ัน พร0อมยืนยันตัวตนผ]านระบบ OTP ทางเบอรtโทรศัพทtมือถือหรืออีเมลท่ีได0

ลงทะเบียนไว0แล0ว หากไม]เลือกสาขาวิชาท่ีต0องการเข0าศึกษาภายในช]วงเวลาท่ีกำหนด (23.59 น. 

ของวันสุดท0ายท่ีเปzดระบบให0ยืนยันสิทธ์ิ) จะถือว]าผู0สมัครไม]ต0องการใช0สิทธ์ิในการเข0าศึกษาและการ

คัดเลือกในรอบน้ันถือเปQนโมฆะ โดยผู0สมัครสามารถสมัครคัดเลือกในสาขาใหม]หรือสาขาเดิมในรอบ

ต]อไปได0 ท้ังน้ี ผู0สมัครสามารถเปล่ียนแปลงการตัดสินใจเลือกยืนยันสิทธ์ิในสาขาวิชาต]าง ๆ หรือไม]ใช0

สิทธ์ิเข0าศึกษาได0อีกเพียง 2 คร้ัง (นับจำนวนคร้ังในการยืนยันตัวตนผ]านระบบ OTP สูงสุด 3 คร้ัง) 

จนถึงเวลาปzดระบบของรอบน้ัน ๆ หากพ0นกำหนดเวลาของการยืนยันสิทธ์ิแล0ว ไม]อนุญาตให0

เปล่ียนแปลงการเลือกสาขาวิชาท่ีได0ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาได0อีก และภายหลังท่ีระบบปzดการยืนยัน

สิทธ์ิแล0ว หากไม]ประสงคtเข0าศึกษาในสาขาวิชาท่ีได0ยืนยันสิทธ์ิไปแล0ว ให0ดำเนินการสละสิทธ์ิในระบบ 

TCAS65 ตามช]วงเวลาท่ีกำหนดเท]าน้ัน  

21. การยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาสำหรับการสมัครรอบท่ี 3 Admission ให0ผู0สมัครทุกคนเข0าระบบในช]วงการ

ประกาศผลคร้ังท่ี 1 (วันท่ี 18 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) เพ่ือเลือกยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาใน

สาขาวิชาท่ีผ]านการคัดเลือก หรือแจ0งความประสงคtขอประมวลผลคร้ังท่ี 2 เพ่ือเล่ือนอันดับข้ึนหากท่ี

มีว]างและคะแนนคัดเลือกถึงเกณฑtเปQนตัวจริงในอันดับท่ีสูงข้ึน พร0อมเลือกยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาใน

อันดับท่ีต0องการหากได0รับการคัดเลือกให0เข0าศึกษาในการประมวลผลคร้ังท่ี 2 ถ0าหากเล่ือนอันดับข้ึน

ไม]ได0และยังต0องการเข0าศึกษาในอันดับท่ีผ]านการคัดเลือกแล0ว ต0องเลือกยืนยันสิทธ์ิในอันดับท่ีผ]าน

การคัดเลือกน้ันแล0วด0วย  

22. เม่ือประกาศผลคร้ังท่ี 2 ผู0สมัครไม]ต0องยืนยันสิทธ์ิในระบบแล0ว ระบบจะถือว]าได0ยืนยันสิทธ์ิเรียบร0อย 
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เน่ืองจากได0เลือกยืนยันสิทธ์ิในช]วงการประกาศผลคร้ังท่ี 1 (วันท่ี 18 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 

เรียบร0อยแล0ว และไม]สามารถขอไม]ใช0สิทธ์ิเข0าศึกษาหรือสละสิทธ์ิได0อีก 

23. หากดำเนินการสละสิทธ์ิท่ีได0ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาแล0ว จะไม]สามารถขอคืนสิทธ์ิ (ยกเลิกการสละสิทธ์ิ)

กลับเข0าศึกษาในสาขาวิชาท่ีได0สละสิทธ์ิไปแล0วไม]ว]ากรณีใด ๆ  

 

ปฏิทินกิจกรรม 
 

รอบที่ 1  Portfolio ไม+ใช.คะแนนสอบข.อเขียนหรือข.อปฏิบัต ิ 

ระยะเวลา  สถาบันเร่ิมได0อิสระ ถึง 11 กุมภาพันธt 2565 

กิจกรรม ผู1รับผิดชอบ วันท่ี 

1.1 เปzดระบบการรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษา โดยกำหนด

ช]วงการรับสมัครได0ตามความเหมาะสม 
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนด 

1.2 สมัครท่ีสถาบันอุดมศึกษา หรือ สมัครผ]านโรงเรียน (ตาม

เง่ือนไขของสถาบันอุดมศึกษา) 
ผู0สมัคร มหาวิทยาลัยกำหนด 

1.3 Audition ความสามารถเฉพาะทาง (ควรจัดในช]วงวันหยุด

เสารt-อาทิตยt เพ่ือไม]ให0กระทบการเรียนตามปกติของผู0สมัคร) 
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนด 

1.4 ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงาน สัมภาษณt (ควรจัดสอบ

สัมภาษณtในช]วงวันหยุดเสารt-อาทิตยt เพ่ือไม]ให0กระทบการ

เรียนตามปกติของผู0สมัคร) และ สรุปผล 

สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนด 

1.5 ลงทะเบียนใช0งานระบบ TCAS65 พร0อมตรวจสอบข0อมูล

พ้ืนฐาน และคะแนน GPAX 5 ภาคเรียนของตนเองในระบบ 

TCAS65 

ผู0สมัคร ต้ังแต]วันท่ี 9 ธ.ค. 64 

1.6 ส]งรายช่ือผู0สมัครเข0าระบบ TCAS65 เพ่ือดึงข0อมูลคะแนน 

GPAX 5 ภาคของผู0สมัคร 
สถาบันอุดมศึกษา 9 ธ.ค. 64 – 21 ม.ค. 65 

1.7 ส]งรายช่ือผู0สมัครและผู0ผ]านการคัดเลือกรอบท่ี 1 เข0าระบบ 

TCAS65 
สถาบันอุดมศึกษา 3 - 4 ก.พ. 65 

1.8 ส]งรายช่ือผู0สมัครและผู0ผ]านการคัดเลือกท่ีเปQนคนไทยใน

หลักสูตรนานาชาติ คร้ังท่ี 1 เข0าระบบ TCAS65 
สถาบันอุดมศึกษา 3 - 4 ก.พ. 65 

1.9 ประกาศรายช่ือผู0ผ]านการคัดเลือก รอบท่ี 1 ทปอ. 7 ก.พ. 65 

1.10 ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษารอบท่ี 1 ในระบบ TCAS65 โดย

เลือกสาขาท่ีผ]านการคัดเลือกเพียง 1 สาขา (เปล่ียนแปลงแก0ไข

ได0ท้ังหมด 3 คร้ัง) ถ0าไม]ยืนยันสิทธ์ิ จะถือว]าไม]ต0องการใช0สิทธ์ิ

เข0าศึกษา จะขอใช0สิทธ์ิเข0าศึกษาในภายหลังไม]ได0 

ผู0สมัคร 7 - 8 ก.พ. 65 
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กิจกรรม ผู1รับผิดชอบ วันท่ี 

1.11 สละสิทธ์ิเข0าศึกษาในระบบ TCAS65 ช]วงท่ี 1 สำหรับผู0ท่ี

ได0ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาในรอบท่ี 1 
ผู0สมัคร 9 ก.พ. 65 

1.12 ดึงรายช่ือผู0ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาในรอบท่ี 1 เพ่ือปรับ

แผนการรับของรอบถัดไป 
สถาบันอุดมศึกษา 10 ก.พ. 65 

1.13 ประกาศรายช่ือผู0ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาในรอบท่ี 1 สถาบันอุดมศึกษา 11 ก.พ. 65 

 

รอบที่ 2  Quota ใช.คะแนนสอบข.อเขียนหรือสอบปฏิบัต ิ

ระยะเวลา  สถาบันเร่ิมได0อย]างอิสระ ถึง 9 พฤษภาคม 2565 

กิจกรรม ผู1รับผิดชอบ วันท่ี 

2.1 เปzดระบบการรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษา โดยกำหนด

ช]วงการรับสมัครได0ตามความเหมาะสม 
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนด 

2.2 สมัครท่ีสถาบันอุดมศึกษา หรือ สมัครผ]านโรงเรียน (ตาม

เง่ือนไขของสถาบันอุดมศึกษา) 
ผู0สมัคร มหาวิทยาลัยกำหนด 

2.3 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู0สมัคร และ ตรวจสอบรายช่ือใน

ระบบท่ีไม]ได0รับอนุญาตให0สมัครได0 (นิสิต/นักศึกษาป»จจุบันของ

สาขาวิชาท่ีมีข0อตกลงร]วมกัน หรือ ผู0สมัครท่ีมีสถานะยืนยัน

สิทธ์ิเข0าศึกษาในระบบ TCAS65) 

สถาบันอุดมศึกษา 14 ก.พ. - 31 มี.ค. 65 

2.4 ปรับเพ่ิมจำนวนเรียกรับของรูปแบบท่ี 2 – 3 สถาบันอุดมศึกษา 17 - 18 ก.พ. 65 

2.5 ทปอ. จัดสอบวิชา GAT/PAT  ทปอ. 12 - 15 มี.ค. 65 

2.6 ทปอ. จัดสอบ 9 วิชาสามัญ ทปอ. 19 - 20 มี.ค. 65 

2.7 จัดสอบวิชาเฉพาะเพ่ิมเติมท่ีไม]มีหน]วยงานใดจัดสอบให0 สถาบันอุดมศึกษา 24 - 31 มี.ค. 65 

2.8 ประกาศผลคะแนนสอบวิชา GAT/PAT ทปอ. 18 เม.ย. 65 

2.9 สพฐ. และหน]วยงานต0นสังกัดของโรงเรียนรวบรวมข0อมูล

คะแนน GPAX6 ภาคของนักเรียนท้ังหมดและส]งเข0าระบบ 

TCAS65 

สพฐ./หน]วยงานต0น

สังกัดโรงเรียน 
19 เม.ย. 65 

2.10 ประกาศผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ทปอ. 20 เม.ย. 65 

2.11 ดึงข0อมูลคะแนน GPAX 5 ภาค ของผู0สมัคร และ คะแนน

สอบ GAT/PAT และ วิชาสามัญ 9 วิชาของผู0สมัคร 
สถาบันอุดมศึกษา 20 เม.ย. 65 

2.12 จัดสอบสัมภาษณtและสรุปผล สถาบันอุดมศึกษา 22 เม.ย. - 1 พ.ค. 65 

2.13 ผู0สมัครตรวจสอบข0อมูลคะแนน GPAX6 ภาคและคะแนน

สอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ของตนเองในระบบ TCAS65 
ผู0สมัคร 25 เม.ย. - 2 พ.ค. 65 
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กิจกรรม ผู1รับผิดชอบ วันท่ี 

2.14 ส]งรายช่ือผู0สมัครและผู0ผ]านการคัดเลือกรูปแบบท่ี 2 เข0า

ระบบ TCAS65 
สถาบันอุดมศึกษา 2 พ.ค. 65 

2.15 ส]งรายช่ือผู0สมัครและผู0ผ]านการคัดเลือกท่ีเปQนคนไทยใน

หลักสูตรนานาชาติ คร้ังท่ี 2 เข0าระบบ TCAS65 
สถาบันอุดมศึกษา 2 พ.ค. 65 

2.16 ตรวจสอบรายช่ือผู0สมัครและผู0ผ]านการคัดเลือกใน

รูปแบบท่ี 2 กับรายช่ือผู0ท่ีมีสถานะยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาใน

ระบบ TCAS65 

ทปอ. 3 พ.ค. 65 

2.17 ประกาศรายช่ือผู0ผ]านการคัดเลือก รอบท่ี 2 ทปอ. 4 พ.ค. 65 

2.18 ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษารอบท่ี 2 ในระบบ โดยเลือกสาขาท่ี

ผ]านการคัดเลือกเพียง 1 สาขา (เปล่ียนแปลงแก0ไขได0ท้ังหมด 3 

คร้ัง) ถ0าไม]ยืนยันสิทธ์ิ จะถือว]าไม]ต0องการใช0สิทธ์ิเข0าศึกษา จะ

ขอใช0สิทธ์ิเข0าศึกษาในภายหลังไม]ได0 

ผู0สมัคร 4 - 5 พ.ค. 65 

2.19 สละสิทธ์ิเข0าศึกษาในระบบ TCAS65 ช]วงท่ี 2 สำหรับผู0

ยืนยันสิทธ์ิในรอบท่ี 1 หรือ รอบท่ี 2 
ผู0สมัคร 6 พ.ค. 65 

2.20 ดึงรายช่ือผู0ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาในรอบท่ี 2 เพ่ือปรับ

แผนการรับของรอบถัดไป 
สถาบันอุดมศึกษา 7 พ.ค. 65 

2.21 ประกาศรายช่ือผู0ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาในรอบท่ี 2 สถาบันอุดมศึกษา 9 พ.ค. 65 

2.22 ส]งรายช่ือผู0ผ]านการคัดเลือกเพ่ิมเติมในรอบท่ี 2 โควตา 

สำหรับสาขาแพทยศาสตรtเท]าน้ัน 
สถาบันอุดมศึกษา 17 พ.ค. 65 

 

หมายเหตุ โครงการที่เรียกสำรองผู6ผ+านการคัดเลือกเพิ่มเติมในการบริหารจัดการภายในได6 จะต6องเป[นโครงการนโยบายของ

รัฐบาล หรือโครงการที่ได6รับการสนับสนุนให6หน+วยงานหรือให6บุคคล หรือโครงการที่มีเงื่อนไขเฉพาะพิเศษ เช+น แพทยeชนบท 

จุฬาชนบท เป[นต6น โดยโครงการต6องส+งรายชื่อตัดสิทธิ์สมัครรอบที่ 3 มายัง ทปอ. และเก็บเอกสารที่ผู6สมัครลงนามยินยอมให6

ส+งชื่อมาตัดสิทธิ์ในระบบไว6ที่โครงการเป[นหลักฐาน  

 

รอบที่ 3  Admission ใช.คะแนนสอบข.อเขียนหรือสอบปฏิบัต ิ 

ระยะเวลา  2 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2565 

กิจกรรม ผู1รับผิดชอบ วันท่ี 

3.1 ส]งช่ือนิสิต/นักศึกษาป»จจุบันของหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต และ

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เข0าระบบ TCAS65 

สถาบันอุดมศึกษา 29 เม.ย. 65 
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กิจกรรม ผู1รับผิดชอบ วันท่ี 

3.2 ลงทะเบียนใช0งานระบบ TCAS65 (สำหรับผู0ท่ียังไม]เคย

ลงทะเบียนมาก]อน) และ เลือกสาขาวิชาท่ีต0องการสมัครแบบ

เรียงลำดับไม]เกิน 10 อันดับ พร0อมชำระเงินค]าสมัคร 

ผู0สมัคร 2 - 10 พ.ค. 65 

3.3 ปรับเพ่ิมจำนวนเรียกรับของรูปแบบท่ี 3 Admission  สถาบันอุดมศึกษา 10 - 11 พ.ค. 65 

3.4 ประมวลผลการจัดลำดับคร้ังท่ี 1 ทปอ. 11 - 17 พ.ค. 65 

3.5 ส]งรายช่ือผู0ผ]านการคัดเลือกเข0าเรียนในโครงการท่ีผู0เรียน

ได0รับทุนการศึกษา 100% ท่ีไม]ได0เข0าร]วมการคัดเลือกในระบบ 

TCAS65  

สถาบันอุดมศึกษา 13 พ.ค. 65 

3.6 ประกาศผลการคัดเลือกรอบท่ี 3 คร้ังท่ี 1 ทปอ. 18 พ.ค. 65 

3.7 ผู0สมัครทุกคนเลือกยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาในระบบ ผู0สมัคร 18 - 19 พ.ค. 65 

3.8 ประมวลผลการจัดลำดับ คร้ังท่ี 2 ทปอ. 20 - 23 พ.ค. 65 

3.9 ประกาศผลการคัดเลือกรอบท่ี 3 คร้ังท่ี 2 ทปอ. 24 พ.ค. 65 

3.10 ดึงข0อมูลรายช่ือผู0มีสิทธ์ิเข0าสอบสัมภาษณt สถาบันอุดมศึกษา 24 พ.ค. 65 

3.11 เข0ารับการสัมภาษณtและตรวจคุณสมบัติเพ่ิมเติมตาม

ช]วงเวลาท่ีสาขาวิชากำหนด  
ผู0สมัคร 25 - 31 พ.ค. 65 

3.12 ส]งผลการสอบสัมภาษณtเข0าระบบ TCAS65 สถาบันอุดมศึกษา 1 มิ.ย. 65 

3.13 ประกาศรายช่ือผู0ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาในรอบท่ี 3 สถาบันอุดมศึกษา 2 มิ.ย. 65 
 

 

รอบที่ 4  Direct Admission 

ระยะเวลา  25 พฤษภาคม ถึง 21 มิถุนายน 2565 

กิจกรรม ผู1รับผิดชอบ วันท่ี 

4.1 เปzดระบบการรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือกภายใน

ช]วงเวลาท่ีสาขาวิชากำหนด โดยตรวจสอบสถานะของผู0สมัคร 

ซ่ึงต0องไม]มีสถานะเปQนผู0ท่ีมีช่ือยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาอยู]ในระบบ 

หรือ ไม]เปQนผู0ท่ีได0ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาครบแล0ว 2 คร้ัง 

สถาบันอุดมศึกษา 25 พ.ค. - 5 มิ.ย. 65 

4.2 ส]งรายช่ือผู0สมัครและผู0ผ]านการคัดเลือกรูปแบบท่ี 4 เข0า

ระบบ TCAS65 คร้ังท่ี 1 
สถาบันอุดมศึกษา 6 มิ.ย. 65 

4.3 ตรวจสอบรายช่ือผู0สมัครและผู0ผ]านการคัดเลือกในรูปแบบ

ท่ี 4 กับรายช่ือผู0ท่ีมีสถานะยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษาในระบบ 

TCAS65 

ทปอ. 7 มิ.ย. 65 

4.4 ยืนยันสิทธ์ิเข0าศึกษารอบท่ี 4 ช]วงท่ี 1 ผู0สมัคร 8 - 9 มิ.ย. 65 

4.5 ดึงข0อมูลรายช่ือผู0ยืนยันสิทธ์ิรอบท่ี 4 คร้ังท่ี 1 สถาบันอุดมศึกษา 10 มิ.ย. 65 
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