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การสมัครรอบ 3 รับตรงรวมกัน และ รอบ 4 รับกลางรวมกัน 

ข้ันตอนนี้ สำหรับผูสมัครท่ีตองการสมัครเขาศึกษาตอในสถาบันท่ีเขารวมระบบ TCAS63  

เฉพาะรอบท่ี 3 รับตรงรวมกัน และ รอบท่ี 4 รับกลางรวมกัน ในชวงเวลาท่ี ทปอ. กำหนด กรุณาศึกษา คูมือ

การลงทะเบียน ท่ีหนาเว็บไซต student.mytcas.com และลงทะเบียนในระบบใหเรียบรอยกอน 

รอบท่ี 3 รับสมัครในระบบ วันท่ี 17-27 เมษายน 2563 

โดยตองชำระเงินคาสมัครภายในเวลา 23.29 น. ของวันท่ี 27 เมษายน 2563 มิฉะนั้น 

การสมัครท่ีไดดำเนินการไวถือเปนโมฆะ จะเรียกรองเงินคาสมัครท่ีชำระแลวคืนไมไดในทุก

กรณี 

และตองยืนยันการเลือกสาขา/เปล่ียนแปลงสาขาใหแลวเสร็จภายในเวลา 23.59 น. ของ

วันท่ี 27 เมษายน 2563 มิฉะนั้น การเลือกสาขาหรือเปลี่ยนแปลงสาขาท่ีดำเนินการคางอยู

ถือเปนโมฆะ 

 ประกาศผล วันท่ี 08 พฤษภาคม 2563 

 ยืนยันสิทธ วันท่ี 08-09 พฤษภาคม 2563 

(ใหติดตามเวลาเปดระบบ โดยเวลาปดระบบคือ 23:59 น. ของวันท่ี 09 พฤษภาคม 2563) 

 สละสิทธิ์ วันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2563 

(ใหติดตามเวลาเปดระบบ โดยเวลาปดระบบคือ 23:59 น. ของวันท่ี 18 พฤษภาคม 2563) 

รอบท่ี 4 รับสมัครในระบบ วันท่ี 07-20 พฤษภาคม 2563 

โดยตองชำระเงินคาสมัครภายในเวลา 23.29 น. ของวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 มิฉะนั้น 

การสมัครท่ีไดดำเนินการไวถือเปนโมฆะ จะเรียกรองเงินคาสมัครท่ีชำระแลวคืนไมไดในทุก

กรณี 

และตองยืนยันการเลือกสาขา/เปล่ียนแปลงสาขาใหแลวเสร็จภายในเวลา 23.59 น. ของ

วันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 มิฉะนั้น การเลือกสาขาหรือเปลี่ยนแปลงสาขาท่ีดำเนินการคางอยู

ถือเปนโมฆะ 

 ประกาศผล วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 

 ยืนยันสิทธ วันท่ี 29-30 พฤษภาคม 2563 

(ใหติดตามเวลาเปดระบบ โดยเวลาปดระบบคือ 23:59 น. ของวันท่ี 30 พฤษภาคม 2563) 

 สละสิทธิ์ วันท่ี 07-08 มิถุนายน 2563 

(ใหติดตามเวลาเปดระบบ โดยเวลาปดระบบคือ 23:59 น. ของวันท่ี 08 มิถุนายน 2563)  
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1. เขาเว็บไซต student.mytcas.com กดเมนู เขาสูระบบ/ลงทะเบียน 

 

  

https://student.mytcas.com/th
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2. เลือกเมนูเขาสูระบบ 

 

3. กรอกขอมูลอีเมลหรือเลขประจำตัวประชาชนท่ีใชในการลงทะเบียนพรอมรหัสผานใหครบถวนและถูกตอง

จากนั้นกดปุม เขาสูระบบ 

 

สำคัญ หากไมยืนยันตัวตนในข้ันตอนการลงทะเบียน ผานทางอีเมล หรือ เบอรโทรศัพทมือถือ  

บัญชีที่ลงทะเบียนไวแลวจะไมสามารถใชงานระบบ TCAS63 ได 

ศึกษาวิธีการยืนยันตัวตน ไดท่ี คูมือการลงทะเบียน TCAS63 หัวขอ ข้ันตอนการลงทะเบียนเพ่ือใชงาน 

สามารถดาวนโหลดไดจากหนาเว็บไซต student.mytcas.com  
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4. เลือกเมนู รอบท่ี 3 รับตรงรวมกัน หรือ รอบท่ี 4 รับกลางรวมกัน ตามรอบท่ีทานตองการสมัครในชวงท่ี 

ทปอ. กำหนด 

 

5. ในชวงเวลารับสมัครในระบบ เม่ือเขาใชงานรอบ 3 และ รอบ 4 ครั้งแรก ระบบจะแสดง ขอตกลงและ

เง่ือนไข โดยตองทำเครื่องหมาย      หนาเง่ือนไขดังกลาวทุกขอ จากนั้นกด ยอมรับ มิฉะนั้นจะไมสามารถเขา

ใชงานระบบรอบ 3 และ 4 ได  
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ข้ันตอนการเลือกสาขาวิชาท่ีสนใจ 

การเลือกสาขาวิชาท่ีสนใจ เปนข้ันตอนเพ่ือคัดกรองสาขาวิชาท่ีผูสมัครชื่นชอบจำนวนสูงสุด 20 อันดับ มิใชการ

สมัครเพ่ือศึกษาตอ ซ่ึงผูสมัครตองมีคุณสมบัติพ้ืนฐานตามท่ีสาขาวิชากำหนดจึงจะเลือกสมัครได โดยมีข้ันตอน 

ดังนี้ 

1. เลือกเมนู รอบท่ี 3 รับตรงรวมกัน หรือ รอบท่ี 4 รับกลางรวมกัน ตามรอบท่ีทานตองการสมัครในชวงท่ี 

ทปอ. กำหนด  

 

2. ข้ันแรก คนหา สาขาวิชาท่ีสนใจ โดยสามารถเลือกไดสูงสุด 20 สาขาวิชา และจะนำสาขาวิชาเหลานี้ ไปใช

สมัครเพ่ือศึกษาตอ ในเมนู สาขาวิชาท่ีสมัครไดสูงสุด 6 อันดับ 
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3. พิมพเลือกรายชื่อ มหาวิทยาลัย (1) ท่ีตองการ หรือ เลือกทุกมหาวิทยาลัย จากนั้นพิมพคำท่ีเก่ียวของกับ

สาขาวิชา (2) ท่ีตองการในชองถัดไป และกดปุม คนหา 

 

 

 

 

  

1 2 
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5. โดยสามารถกด แสดงรายละเอียด บริเวณดานลางของสาขาวิชา เพ่ือแสดงขอมูลเพ่ิมเติมได 

 

6. เลือกสาขาวิชาท่ีสนใจ โดยกดไปท่ี       ของสาขาวิชานั้น ๆ เม่ือข้ึน       แสดงวาเลือกสาขาวิชาท่ีสนใจ

เรียบรอย โดยสามารถเลือกสาขาวิชาท่ีสนใจไดสูงสุดจำนวน 20 สาขาวิชา หากตองการยกเลิกการเลือก

สาขาวิชาใด ใหกดบริเวณเดิมจนกลายเปนชองวางสีขาว 

 

  



เวอรชั่น 1_14 เม.ย. 2563 

Thai University Central Admission System               Page I 10 

ข้ันตอนการสมัครสาขาวิชา 

เม่ือเลือกสาขาวิชาท่ีสนใจแลว เพ่ือใหการสมัครศึกษาตอในระบบสมบูรณ ผูสมัครตองดำเนินการตาม 4 

ข้ันตอน ดังนี้ 

 ข้ันท่ี 1 เลือกสาขาวิชา โดยเรียงลำดับตามความสนใจ (รอบ 3 จำนวนสูงสุด 6 อันดับ และรอบ 4 

จำนวนสูงสุด 4 อันดับ) 

 ข้ันท่ี 2 ชำระเงินคาสมัคร โดยสามารถเลือกชำระได 3 ชองทาง 

ชำระดวยเอกสาร 

1. เงินสด โดยพิมพแบบฟอรมเพ่ือชำระคาธรรมเนียมผานหนาเคานเตอร ของ 7-11 และ 

Counter Service ท่ัวประเทศ โดยมีคาธรรมเนียมและเง่ือนไขตามท่ีระบุในเอกสาร 

2. บัญชีธนาคาร โดยสแกน QR Code หรือ Bar Code ดวยแอปพลิเคชั่นของธนาคารบน

โทรศัพทมือถือ (Mobile Banking) โดยรายชื่อธนาคารท่ีใหบริการ คาธรรมเนียมและเง่ือนไขตามท่ี

ระบุในเอกสาร 

ชำระดวยบัตรเครดิต 

3. บัตรเครดิต ผานระบบออนไลนของ Counter Service โดยคาธรรมเนียมและเง่ือนไข

ตามท่ีระบุบนเว็บไซต 

เง่ือนไข สำหรับรอบ 3 ตองชำระเงินคาสมัครภายในเวลา 23.29 น. ของวันท่ี 27 เมษายน 2563 

มิฉะนั้นการสมัครท่ีไดดำเนินการไวถือเปนโมฆะ จะเรียกรองเงินคาสมัครท่ีชำระแลวคืนไมไดในทุกกรณี 

เง่ือนไข สำหรับรอบ 4 ตองชำระเงินคาสมัครภายในเวลา 23.29 น. ของวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 

มิฉะนั้นการสมัครท่ีไดดำเนินการไวถือเปนโมฆะ จะเรียกรองเงินคาสมัครท่ีชำระแลวคืนไมไดในทุกกรณี 

โดยการชำระเงินจะมีลักษณะเหมือนการจองเครดิต เชน หากรอบนั้น ๆ ชำระเงินสำหรับ 2 สาขาวิชา 

ผูสมัครจะมีเครดิตติดตัวสำหรับเลือกสมัครได 2 สาขาวิชาจนกวาจะมีการชำระเงินเพ่ิม เปนตน 

ข้ันท่ี 3 ยืนยันการเลือกสาขา โดยกดปุมยืนยันการเลือกสาขาวิชาท่ีมาจาก ข้ันท่ี 1 ซ่ึงกอนกด ยืนยัน

การเลือกสาขาวิชา ผูสมัครสามารถเปลี่ยนแปลงสาขา หรือ สลับลำดับไดไมจำกัดจำนวนครั้ง แตท้ังนี้ตองอยู

ในชวงเวลาท่ีกำหนด และสามารถกดยืนยันการเลือกสาขาวิชาไดท้ังสิ้น 3 ครั้งในแตละรอบ (รอบ 3 และ รอบ 

4) 
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เง่ือนไข สำหรับรอบ 3 ตองยืนยันการเลือกสาขา/เปล่ียนแปลงสาขาใหแลวเสร็จภายในเวลา 23.59 

น. ของวันท่ี 27 เมษายน 2563 มิฉะนั้น การเลือกสาขาหรือเปลี่ยนแปลงสาขาท่ีดำเนินการคางอยูถือเปนโมฆะ 

เง่ือนไข สำหรับรอบ 4 ตองยืนยันการเลือกสาขา/เปล่ียนแปลงสาขาใหแลวเสร็จภายในเวลา 23.59 

น. ของวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 มิฉะนั้น การเลือกสาขาหรือเปลี่ยนแปลงสาขาท่ีดำเนินการคางอยูถือเปน

โมฆะ 

กรณีท่ีมีการยืนยันจำนวนสาขาวิชาเกินยอดการชำระเงิน ระบบจะคำนวณใหสัมพันธกับยอดชำระเงิน 

ในรอบนั้น ๆ เชน รอบ 3 นางสาวไก มีการกดยืนยันการเลือกสาขาวิชา 2 ครั้ง 

- โดยครั้งแรกยืนยันจำนวน 2 สาขาวิชา ชำระเงินเรียบรอย ถือวามี 2 เครดิตสาขาวิชา 

- วันตอมา ดำเนินการยืนยันครั้งท่ี 2 เพ่ิมอีก 3 สาขาวิชา รวมเปน 5 สาขาวิชา แตยังไมไดชำระเงิน

เพ่ิม 

เม่ือปดรอบการสมัคร ระบบจะถือเอาการกดยืนยันสาขาวิชาครั้งลาสุดเปนหลัก และนับเอา 2 

สาขาวิชา อันดับ 1 และ อันดับ 2 เปนการสมัครท่ีสมบูรณ สวนสาขาวิชาอันดับท่ี 3-5 ถือเปนโมฆะ 

ข้ันท่ี 4 พิมพใบสมัคร สำหรับพิมพใบสมัครเก็บไวเปนหลักฐาน ซ่ึงสามารถกดพิมพใบสมัครได 

ตอเม่ือไดทำการกด "ยืนยันการเลือกสาขาวิชา" แลวอยางนอย 1 ครั้ง ท้ังนี้รายการสาขาวิชาท่ีปรากฏในใบ

สมัครคือสาขาวิชาลาสุดท่ีถูกกดยืนยันการเลือกสาขาวิชาไวแลวเทานั้น พรอมท้ังมีสถานะการชำระเงินแสดง

ดวย 

สรุป การสมัครจะสมบูรณเม่ือทำครบถวนทุกข้ันตอนภายในท่ีกำหนดเวลาเทานั้น โดยข้ันตอนท่ี 2 

และ 3 สามารถเลือกทำอยางใดกอน - หลังได แตตองอยูในชวงเวลาท่ีกำหนด 

การชำระเงินคือการซ้ือเครดิตสาขาวิชา และถือเอาการยืนยันสาขาวิชาครั้งลาสุดเปนหลัก นับ

ความสำคัญตามอันดับท่ีเลือก โดยอันดับ 1 คืออันดับแรกสุด 

 

 

 

 

  

สำคัญ 

1. กดยืนยันสาขาวิชาในชวงเวลาท่ีกำหนด แต ไมชำระเงิน ในชวงเวลาท่ีกำหนด การสมัครถือเปนโมฆะ 

2. ชำระเงินในชวงเวลาท่ีกำหนด แต ไมกดยืนยันสาขาวิชาในชวงเวลาท่ีกำหนด การสมัครถือเปนโมฆะ 

3. กดยืนยันสาขาวิชามากกวา 1 คร้ัง และชำระเงินในชวงเวลาท่ีกำหนด ระบบนับการยืนยันสาขาคร้ังลาสุด เปน 

การสมัครท่ีสมบูรณ สัมพันธตามจำนวนยอดเงินท่ีชำระไว 

4. กดยืนยันสาขาวิชาและชำระเงินในชวงเวลาท่ีกำหนด เปนการสมัครท่ีสมบูรณ 
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ข้ันที่ 1 เลือกสาขาวิชา 

1. เลือกเมนู สาขาวิชาท่ีสมัครไดสูงสุด 6 อันดับ สำหรับรอบ 3 หรือ สาขาวิชาท่ีสมัครไดสูงสุด 4 อันดับ 

สำหรับรอบ 4 

 

2. เลือกสาขาวิชาท่ีสมัครทีละอันดับ โดยมีชองใหพิมพคนหาจากรายการสาขาวิชาท่ีสนใจ จากนั้นกด เลือก  
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3. เม่ือเลือกสาขาวิชาตามอันดับท่ีตองการแลวจะปรากฏหนาจอ ดังนี้ (รอบ 3 จำนวนสูงสุด 6 อันดับ และ

รอบ 4 จำนวนสูงสุด 4 อันดับ)  

 

 

4. หากตองการลบ หรือเปลี่ยนแปลงลำดับการเลือกสาขาวิชาใด ใหกด        ระบบจะแจงเตือนจากนั้นเลือก 

ตกลง หรือ ยกเลิก  

 

  



เวอรชั่น 1_14 เม.ย. 2563 

Thai University Central Admission System               Page I 14 

5. หากเลือกสาขาวิชาท่ีตองการสมัครโดยไมเรียงตามลำดับ จะมีขอความแจงเตือน และจะไมสามารถกดเพ่ือ

ยืนยันการเลือกสาขาวิชาได 

 

 

6. หากสาขาวิชาท่ีสนใจไมเพียงพอตอการนำมาเลือกเปนสาขาวิชาท่ีตองการสมัคร ตองกลับไปท่ีเมนู

สาขาวิชาท่ีสนใจ และทำการเลือกสาขาวิชาท่ีสนใจเพ่ิมเติม 
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ข้ันที่ 2 ชำระคาสมัคร 

1. อัตราคาสมัคร ตรวจสอบความถูกตองของยอดชำระท้ังหมด กอนการชำระเงิน โดย 

1.1 อัตราคาสมัครสำหรับรอบ 3 

1) กรณีเปนใบชำระเงินท่ีมาจากการสมัครครั้งแรก จะคิดคาใชจายสาขาวิชาละ 100 บาท (สูงสุด 6 

วิชา) และ คาธรรมเนียม 50 บาท รวมแลวคาใชจายสูงสุด 650 บาท 

2) กรณีเปนใบชำระเงินท่ีมาจากการสมัครเพ่ิมเติม คือชำระใบแรกไปแลว จะไมมีการเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมอีก จะคิดคาใชจายสาขาวิชาละ 100 บาท เชน ไดชำระใบแรกไปแลว 2 สาขา จำนวน 250 บาท 

และตองการสมัครสาขาวิชาเพ่ิมอีก 2 สาขาวิชา ใบชำระเงินท่ีสองนี้ จะเปนจำนวน 200 บาท 

1.2 อัตราคาสมัครสำหรับรอบ 4 

1) กรณีเปนใบชำระเงินท่ีมาจากการสมัครครั้งแรก จะคิดคาใชจายสาขาวิชาละ 50 บาท (สูงสุด 4 

วิชา) และ คาธรรมเนียม 100 บาท รวมแลวคาใชจายสูงสุด 300 บาท 

2) กรณีเปนใบชำระเงินท่ีมาจากการสมัครเพ่ิมเติม คือชำระใบแรกไปแลว จะไมมีการเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมอีก จะคิดคาใชจายสาขาวิชาละ 50 บาท เชน ไดชำระใบแรกไปแลว 2 สาขา จำนวน 200 บาท 

และตองการสมัครสาขาวิชาเพ่ิมอีก 2 สาขาวิชา ใบชำระเงินท่ีสองนี้ จะเปนจำนวน 100 บาท 

 

2. เม่ือตรวจสอบยอดชำระเรียบรอยแลว เลือกชองทางการชำระเงิน ชำระดวยเอกสาร หรือ ชำระดวยบัตร

เครดิต 

 

2.1 ชำระดวยเอกสาร 

1) ดาวนโหลด และ พิมพแบบฟอรม เพ่ือนำไปชำระคาธรรมเนียมผานหนาเคานเตอร ของ 

7-11 และ Counter Service ท่ัวประเทศ โดยมีคาธรรมเนียมและเง่ือนไขตามท่ีระบุในเอกสาร 
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2) ใชแอปพลิเคชั่นของธนาคารบนโทรศัพทมือถือ (Mobile Banking) สแกน QR Code 

หรือ Bar Code โดยรายชื่อธนาคารท่ีใหบริการ คาธรรมเนียมและเง่ือนไขตามท่ีระบุในเอกสาร 
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2.2 ชำระดวยบัตรเครดิต จะนำเขาสูระบบเพ่ือชำระดวยบัตรเครดิต กรอกขอมูลของบัตรเครดิตให

ครบถวนและทำตามข้ันตอนท่ีระบบแนะนำ สำหรับคาธรรมเนียมและชองทางการสงหลักฐานการชำระเงิน

เปนไปตามท่ีธนาคารผูใหบริการแตละรายกำหนด 

 

เง่ือนไข สำหรับรอบ 3 ตองชำระเงินคาสมัครภายในเวลา 23.29 น. ของวันท่ี 27 เมษายน 2563 

และ สำหรับรอบ 4 ตองชำระเงินคาสมัครภายในเวลา 23.29 น. ของวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 มิฉะนั้นการ

สมัครท่ีไดดำเนินการไวถือเปนโมฆะ จะเรียกรองเงินคาสมัครท่ีชำระแลวคืนไมไดในทุกกรณี 

3. ภายหลังจากชำระเงินแลวระบบจะอัปเดทสถานะการชำระเงินทันที เม่ือเขามาในระบบอีกครั้งสถานะจะ

เปลี่ยนจาก รอการชำระ เปน ชำระแลว 
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4. กรณีมีการเลือกสาขาวิชาเพ่ิมเติม ระบบจะแจงสถานะ รอการชำระเงิน พรอมแจงยอดเงินท่ีตองชำระ 

ผูสมัครตองดำเนินการชำระเงินในชวงเวลาท่ีกำหนด 

 

 

5. ระบบจะแสดงประวัติการชำระเงินท่ี ประวัติการชำระเงิน 

 

 

สำคัญ เพ่ือใหการสมัครสมบูรณกรุณากด ยืนยันการเลือกสาขาวิชา 

ในข้ันที่ 3 ภายในเวลาที่กำหนด 
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ข้ันที่ 3 ยืนยันการเลือกสาขาวิชา 

1. กดปุม ยืนยันการเลือกสาขาวิชา โดยสามารถยืนยันการเลือกสาขาวิชาไดท้ังสิ้น 3 ครั้ง ในชวงเวลาท่ี

กำหนดของแตละรอบ 

สำหรับรอบ 3 ตองยืนยันการเลือกสาขา/เปล่ียนแปลงสาขาใหแลวเสร็จภายในเวลา 23.59 น. ของ

วันท่ี 27 เมษายน 2563 

สำหรับรอบ 4 ตองยืนยันการเลือกสาขา/เปล่ียนแปลงสาขาใหแลวเสร็จภายในเวลา 23.59 น. ของ

วันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 มิฉะนั้น การเลือกสาขาหรือเปลี่ยนแปลงสาขาท่ีดำเนินการคางอยูถือเปนโมฆะ 

 

 

2. เม่ือกดปุม ยืนยันการเลือกสาขาวิชา ระบบจะแสดงชองทางสำหรับสงรหัสยืนยัน OTP ใหเลือกวาตองการ

รับรหัสผานทาง อีเมล หรือ เบอรโทรศัพทมือถือ จากนั้นกดปุม สง OTP  

หมายเหต ุตองเปนขอมูลที่ใชลงทะเบียนและทำการยืนยัน อีเมล/เบอรโทร ไวแลวเทานั้น 

สำหรับผูสมัครที่ยังไมไดยืนยันเบอรโทรศัพท/อีเมล กรุณาศึกษาวิธีการขอ 8 หนา 29 
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3. ตรวจสอบรหสั OTP จากอีเมลหรือขอความบนโทรศัพทมือถือท่ีเลือกใชในการรับรหัส **กรุณาตรวจสอบ

รหัส OTP โดยตองกรอกรหัสท่ีไดรับกลับเขาระบบภายในเวลา 30 นาที หากไมไดรับรหัสภายใน 15 นาที  

ใหเลือก ไมไดรับ OTP สงอีกครั้ง 

 

4. กรอกรหัส OTP ท่ีไดรับเขาระบบ และกดปุม ยืนยัน OTP 
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5. เม่ือยืนยันการเลือกสาขาวิชาสำเร็จ สามารถตรวจสอบผลการ ยืนยันการเลือกสาขาวิชา จากอีเมลท่ีใช

ลงทะเบียนในระบบ (อีเมลนี้ตองถูกตรวจสอบและยืนยันจากผูสมัครแลวเทานั้น หากยังไมไดยืนยันอีเมลจะ

ไมไดรับผลการดำเนินการใด ๆ) โดยตรวจสอบท้ังจากกลองจดหมายเขา (Inbox) และ กลองจดหมายขยะ 

(Spam/Junk)  

 

6. ระบบจะแสดงจำนวนครั้งท่ีเหลือสำหรับยืนยันการเลือกสาขาวิชา และประวัติการยืนยันการเลือกสาขาวิชา

จะปรากฏท่ี ประวัติการยืนยันสาขาวิชา 

  

1 
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6. ระบบกำหนดใหยืนยันการเลือกสาขาวิชาไดท้ังสิ้น 3 ครั้ง ในกรณีท่ียังไมกดยืนยันการเลือกสาขาวิชา 

ระบบจะไมนับวาเปนการยืนยันฯ ผูสมัคร สามารถเปลี่ยนแปลง สลับลำดับ สาขาวิชาได ไมจำกัด และกด

ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงไดตลอด โดยระบบจะลางคาใหกลับไปสูการยืนยันสาขาวิชาครั้งลาสุด ซ่ึงการ

เปลี่ยนแปลงลำดับสาขาวิชาจะไมกระทบกับการยืนยันการเลือกสาขาวิชาท่ีบันทึกไวกอนหนานี้ และจะไม

กระทบกับยอดเงินท่ีชำระไปแลวอีกดวย 
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ข้ันที่ 4 พิมพใบสมัคร 

1. ข้ันท่ี 4 กดปุมพิมพใบสรุปสถานะยืนยันการเลือกสาขาวิชา ซ่ึงสามารถกดพิมพใบสมัครได ตอเม่ือไดทำการ

กด "ยืนยันการเลือกสาขาวิชา" แลวอยางนอย 1 ครั้ง ท้ังนี้รายการสาขาวิชาท่ีปรากฏในใบสมัครคือสาขาวิชา

ลาสุดท่ีถูกกดยืนยันการเลือกสาขาวิชาไวแลวเทานั้น พรอมท้ังมีสถานการณชำระเงินแสดงดวย 

 

 

2. ตรวจสอบขอมูลในใบสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS63 รอบท่ี 3 หรือ รอบท่ี 4 

ใหถูกตอง จากนั้นดาวนโหลดและเก็บไวเปนหลักฐานอางอิง 
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โดยในใบสรุปสถานะยืนยันการเลือกสาขาวิชา จะแสดงเฉพาะรายการท่ีกดยืนยันสาขาวิชาแลวเทานั้น 

พรอมกับแสดงสถานะการชำระเงินลาสุด  

สถานะ รอการชำระ (waiting) หมายถึง ระบบยังไมไดรับรายงานการชำระเงินจากหนวยงานท่ีรบัชำระ การ

สมัครยังไมสมบูรณ 

สถานะ จายแลว (paid) หมายถึง ระบบไดรับรายงานการชำระเงินจากหนวยงานท่ีรับชำระแลว การสมัครถือ

วาสมบูรณ 
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ข้ันตอนการยืนยันสิทธิ์รอบ 3 รับตรงรวมกัน และ รอบ 4 รับกลางรวมกัน 

สำหรับรอบ 3 และ รอบ 4 ผูสมัครจะมีสาขาวิชาท่ีผานเกณฑท่ีกำหนดจำนวน 1 สาขาวิชาเทานั้น โดยสามารถ

กดยืนยันสิทธิ์ และแกไขการยืนยันสิทธิ์ไดรวมท้ังสิ้น 3 ครั้ง ในแตละรอบ 

1. ในชวงเวลาประกาศผล เขาสูระบบจะแสดงผล ดังนี้ 

1.1 กรณีไมผานการคัดเลือก หรือ ไมไดสมัครกับสถาบันท่ีเขารวม TCAS63 

 

 1.2 กรณีผานการคัดเลือกตามเกณฑท่ีกำหนด ระบบจะแสดงจำนวน 1 สาขาวิชา ซ่ึงผูสมัครท่ี

ประสงคจะศึกษาตอในสถาบันท่ีมีรายชื่อตามท่ีประกาศผล จะตองเขาระบบเพ่ือทำการยืนยันสิทธิ์ในชวงเวลา

ท่ี ทปอ. กำหนดเทานั้น 
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2. ในชวงเวลายืนยันสิทธิ์ สำหรับผูท่ีผานการคัดเลือก ระบบจะแสดงปุมให ยืนยันสิทธิ์ โดยสามารถกดยืนยัน

สิทธิ์ และแกไขการยืนยันสิทธิ์ไดรวมท้ังสิ้น 3 ครั้ง ในแตละรอบ 

 

 

3. เม่ือตองการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาใหกด ยืนยันสิทธิ์ ระบบจะแสดงชองทางสำหรับสงรหัสยืนยัน OTP ให 

โดยเลือกวาตองการรับรหัสฯ ผานทาง อีเมล หรือ เบอรโทรศัพทมือถือ จากนั้นกดปุม สง OTP  

หมายเหตุ ตองเปนขอมูลท่ีใชลงทะเบียนและทำการยืนยัน อีเมล/เบอรโทร ไวแลวเทานั้น 

สำหรับผูสมัครท่ียังไมไดยืนยันเบอรโทรศัพท/อีเมล กรุณาศึกษาวิธีการขอ 8 หนา 29 
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4. ตรวจสอบรหสั OTP จากอีเมลหรือขอความบนโทรศัพทมือถือท่ีเลือกใชในการรับรหัส **กรุณาตรวจสอบ

รหัส OTP โดยตองกรอกรหัสท่ีไดรับกลับเขาระบบภายในเวลา 30 นาที หากไมไดรับรหัสภายใน 15 นาที  

ใหเลือก ไมไดรับ OTP สงอีกครั้ง 

 

 

5. กรอกรหัส OTP ท่ีไดรับเขาระบบ และกดปุม ยืนยัน OTP 
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6. เม่ือยืนยันสิทธิ์สำเร็จ ระบบจะแสดงสถานะ ยืนยันสิทธิ์อยู ท่ีสาขาวิชาท่ีทำการยืนยันสิทธิ์ไว ดังรูป หาก

ตองการเปลี่ยนแปลงสถานะเปนไมใชสิทธิ์ทันที โดยยงัไมออกจากระบบ (Logout) ใหกดท่ีปุม ไมใชสิทธิ์ และ

ทำซ้ำตามข้ันตอนท่ี 3-5 โดยสามารถแกไขการยืนยันสิทธิ์ไดรวมท้ังสิ้น 3 ครั้ง ในแตละรอบ 

 

 

7. ตรวจสอบผลการ ยืนยันสิทธิ์ จากอีเมล/เบอรโทรศัพทมือถือ ท่ีใชลงทะเบียนในระบบ (อีเมล/เบอร

โทรศัพทมือถือดังกลาวตองถูกตรวจสอบและกดยืนยันจากผูสมัครแลวเทานั้น หากยังไมไดยืนยันจะไมไดรับผล

การดำเนินการใด ๆ) โดยตรวจสอบท้ังจากกลองจดหมายเขา (Inbox) และ กลองจดหมายขยะ (Spam/Junk) 
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กรณีท่ีผูสมัครกรอกขอมูลอีเมลผูปกครองในระบบและเปนอีเมลท่ีใชงานไดจริง ผูปกครองจะไดรับอีเมลผลการ

ยืนยันสิทธิ์ของผูสมัครดวย 

 

 

8. สำหรับผูสมัครท่ีลงทะเบียนไว แตยังไมมีขอมูลเบอรโทรศัพทมือถือ หรือ ยังไมไดทำการยืนยันเบอร

โทรศัพทมือถือ/อีเมล หากตองการยืนยันสิทธิ์ (รวมถึง ไมใชสทิธิ์ และ สละสิทธิ์) โดยรับรหัสยืนยัน OTP ผาน

เบอรโทรศัพทมือถือ/อีเมล ระบบจะใหไปกรอกขอมูลและ ยืนยันเบอรโทรศัพทมือถือ/อีเมล ใหเรียบรอยกอน

จึงจะใชงานได โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

 8.1 เม่ือทำการกด ยืนยันสิทธิ์ (รวมถึง ไมใชสิทธิ ์และ สละสิทธ) ระบบจะแสดงชองทางสำหรับสง

รหัสยืนยัน OTP ใหเลือกวาตองการรับรหัสผาน อีเมล หรือ เบอรโทรศัพทมือถือ หากยังไมมีขอมูล 

เบอรโทรศัพทมือถือ หรือ ยังไมไดทำการยืนยันเบอรโทรศัพทมือถือ/อีเมล แถบเบอรโทรศัพท/อีเมล จะแสดง

ดังภาพ                        ใหชี้ไปท่ีเครื่องหมาย           และคลิกปุม                                   เพ่ือ

ดำเนินการยืนยันเบอรโทรศัพทมือถือ/อีเมลตอไป

  

2 

1 
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8.2 สำหรับผูท่ีมีขอมูลเบอรโทรศัพทมือถืออยูในระบบแลว แตยังไมไดยืนยันเบอรโทรศัพทมือถือนั้น 

ระบบจะแสดงเบอรโทรศัพทเดิมไวให สามารถกดเลือกสงรหัสยืนยัน OTP ไดทันที หรือ สามารถแกไข/กรอก

เบอรโทรศัพทใหมไดในชองท่ีกำหนด จากนั้นกดปุม สง OTP  

 8.3 ตรวจสอบรหสั OTP จากขอความบนโทรศัพทมือถือ **กรณุาตรวจสอบรหัส OTP โดยตองกรอก

รหัสท่ีไดรับภายในเวลา 30 นาที หากไมไดรับรหัสภายใน 15 นาที ใหเลือก สง OTP อีกครั้ง โดยการเลือกปุม                  

จากนั้นกรอกรหัส OTP ท่ีไดรับ และกดปุม เปล่ียนเบอรโทรศัพท 

 

8.4 เม่ือยืนยันเบอรโทรศัพทเรียบรอยแลว ใหคลิกไปท่ีเมนู รอบท่ีตองการยืนยันสิทธิ์ (รวมถึง ไมใช

สิทธิ์ และ สละสิทธ) ซ่ึงอยูบริเวณดานซายของจอ เพ่ือดำเนินการตอไป 
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9. ภายหลังการยืนยันสิทธิ์ เม่ือออกจากระบบ (Logout) หรือคลิกไปหนาอ่ืนแลว หากตองการเปลี่ยนแปลง

สถานะการยืนยันสิทธิ์เปน ไมใชสิทธิ์ ใหเขาสูระบบ (Login) เลือกไปท่ีรอบท่ีตองการดำเนินการ จากนั้นกดท่ี

ปุม ไมใชสิทธิ์ และทำซ้ำตามข้ันตอนท่ี 3-5 โดยสามารถแกไขการยืนยันสิทธิ์ไดรวมท้ังสิ้น 3 ครั้ง ในแตละรอบ 

 

 

10. โดยระบบจะแสดงจำนวนครั้งท่ียังสามารถเปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิ์ไดในแตละรอบ พรอมกับประวัติ

การยืนยันสิทธิ์ในรอบนั้น ๆ 
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ข้ันตอนการเลือกไมใชสิทธิ ์

การเลือก ไมใชสิทธิ์ คือ กระบวนการท่ีผูผานการคัดเลือกเขาไปในระบบเพ่ือแจงความประสงควา ไมใชสิทธิ์ 

เขาศึกษาในสาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษาท่ีประกาศวาตนเปนผูผานการคัดเลือก โดยการกดไมใชสิทธิ์ ไมถือวา 

เปนการสละสิทธิ์ ซ่ึงการกด ไมใชสิทธิ์ ภายในชวงเวลาท่ีกำหนด จะถือวาผูผานการคัดเลือกยังไมไดใชสิทธิ์ใน

การเขาศึกษา และไมตองการเขาศึกษาในสาขาวิชาท่ีไดรับการคัดเลือกในรอบนั้น สามารถสมัครคัดเลือกใน

รอบถัดไปได แตจะขอกลับมาใชสิทธิ์เขาศึกษาในสาขาวิชาท่ีผานการคัดเลือกภายหลังจากชวงเวลาท่ีกำหนด

ไมได 

 

1. กรณียังไมไดยืนยันสิทธิ์สาขาวิชาใด ๆ ไว 

1.1. ระบบจะเปดใหกด ไมใชสิทธิ์ ในชวงเวลาเดียวกับการยืนยันสิทธิ์ ซ่ึงสามารถกดปุมไมใชสิทธิ์ได

ทันที  
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1.2. เม่ือกดปุม ไมใชสิทธิ์ ระบบจะแสดงขอความเตือนใหผูสมัครรับทราบวากำลังดำเนินการไมใชสิทธิ์

อยู และเม่ือกด ยืนยัน จะปรากฏชองทางสำหรับสงรหัสยืนยัน OTP ใหเลือกวาตองการรับรหัสฯ ผาน อีเมล 

หรือ เบอรโทรศัพทมือถือ จากนั้นกดปุม สง OTP 

หมายเหตุ ตองเปนขอมูลท่ีใชลงทะเบียนและทำการยืนยัน อีเมล/เบอรโทร ไวแลวเทานั้น 

สำหรับผูสมัครท่ียังไมไดยืนยันเบอรโทรศัพท/อีเมล กรุณาศึกษาวิธีการท่ี 

หัวขอ ข้ันตอนการยืนยันสิทธิ์ ขอ 8 หนา 29 

 

 

1.3. ตรวจสอบรหสั OTP จากอีเมลหรือขอความบนโทรศัพทมือถือท่ีเลือกใชในการรับรหัส **กรุณา

ตรวจสอบรหสั OTP โดยตองกรอกรหัสท่ีไดรับกลับเขาระบบภายในเวลา 30 นาที หากไมไดรับรหัสภายใน  

15 นาที ใหเลือก ไมไดรับ OTP สงอีกครั้ง  
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1.4. กรอกรหัส OTP ท่ีไดรับเขาระบบ และกดปุม ยืนยัน OTP 

 

1.5. ตรวจสอบผลการ ไมใชสิทธิ์ จากอีเมล/เบอรโทรศัพทมือถือ ท่ีใชลงทะเบียนในระบบ (อีเมล/เบอร

โทรศัพทมือถือดังกลาวตองถูกตรวจสอบและกดยืนยันจากผูสมัครแลวเทานั้น หากยังไมไดยืนยันจะไมไดรับผล

การดำเนินการใด ๆ) โดยตรวจสอบท้ังจากกลองจดหมายเขา (Inbox) และ กลองจดหมายขยะ (Spam/Junk) 

 

กรณีท่ีผูสมัครกรอกขอมูลอีเมลผูปกครองในระบบและเปนอีเมลท่ีใชงานไดจริง ผูปกครองจะไดรับอีเมลผลการ

ไมใชสิทธิ์ของผูสมัครดวย 
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2. กรณียืนยันสิทธิ์ไปแลว หรือ ยืนยนัครบ 3 ครั้งแลว 

2.1. เม่ือยืนยันสิทธิ์ไปแลว และออกจากระบบ (Logout) หรือคลิกไปเมนูอ่ืน หากตองการเปลี่ยนแปลง

สถานะเปน ไมใชสิทธิ์ ใหเขาสูระบบ (Login) อีกครั้ง จากนั้นกดปุม เปล่ียนแปลงสถานะ โดยการกดไมใช

สิทธิ์ ไมถือวา เปนการสละสิทธิ์ 

 

 

2.2. กดปุม ไมใชสิทธิ์ 
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2.3. เม่ือกดปุม ไมใชสิทธิ์ ระบบจะแสดงขอความเตือนใหผูสมัครรับทราบวากำลังดำเนินการไมใชสิทธิ์

อยู และเม่ือกด ยืนยัน จะปรากฏชองทางสำหรับสงรหัสยืนยัน OTP ใหเลือกวาตองการรับรหัสฯ ผาน อีเมล 

หรือ เบอรโทรศัพทมือถือ จากนั้นกดปุม สง OTP 

หมายเหตุ ตองเปนขอมูลท่ีใชลงทะเบียนและทำการยืนยัน อีเมล/เบอรโทร ไวแลวเทานั้น 

สำหรับผูสมัครท่ียังไมไดยืนยันเบอรโทรศัพท/อีเมล กรุณาศึกษาวิธีการท่ี 

หัวขอ ข้ันตอนการยืนยันสิทธิ์ ขอ 8 หนา 29 

 

 

2.4. ตรวจสอบรหสั OTP จากอีเมลหรือขอความบนโทรศัพทมือถือท่ีเลือกใชในการรับรหัส **กรุณา

ตรวจสอบรหสั OTP โดยตองกรอกรหัสท่ีไดรับกลับเขาระบบภายในเวลา 30 นาที หากไมไดรับรหัสภายใน  

15 นาที ใหเลือก ไมไดรับ OTP สงอีกครั้ง  
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2.5. กรอกรหัส OTP ท่ีไดรับเขาระบบ และกดปุม ยืนยัน OTP 

 

 

2.6. เม่ือดำเนินการไมใชสิทธิ์สำเร็จ ปุม ไมใชสิทธิ์ จะไมสามารถกดไดอีก 
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2.7. ตรวจสอบผลการ ไมใชสิทธิ์ จากอีเมล/เบอรโทรศัพทมือถือ ท่ีใชลงทะเบียนในระบบ (อีเมล/เบอร

โทรศัพทมือถือดังกลาวตองถูกตรวจสอบและกดยืนยันจากผูสมัครแลวเทานั้น หากยังไมไดยืนยันจะไมไดรับผล

การดำเนินการใด ๆ) โดยตรวจสอบท้ังจากกลองจดหมายเขา (Inbox) และ กลองจดหมายขยะ (Spam/Junk) 

 

กรณีท่ีผูสมัครกรอกขอมูลอีเมลผูปกครองในระบบและเปนอีเมลท่ีใชงานไดจริง ผูปกครองจะไดรับอีเมลผลการ

ไมใชสิทธิ์ของผูสมัครดวย 
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ข้ันตอนการสละสิทธิ ์

ผูสมัครท่ีจะสามารถทำการ สละสิทธิ์ ได ตองเปนผูท่ีได ยืนยันสิทธิ์ ในชวงเวลาท่ีกำหนดมาแลวเทานั้น หาก

ไมมีสาขาท่ียืนยันสิทธิ์ หรือ เลือกไมใชสิทธิ์ จะไมสามารถกดสละสิทธิ์ใด ๆ ได 

1. สำหรับผูสมัครท่ีได ยืนยันสิทธิ์ ในชวงเวลาท่ีกำหนดมาแลว สามารถทำการ สละสิทธิ์ ไดโดยเขาสูระบบ 

(Login) ตามชวงเวลาท่ีกำหนด จากนั้นกดปุม เปล่ียนแปลงสถานะ  

 

2. ระบบจะแสดงสาขาวิชาลาสุดท่ีผูสมัครไดยืนยันสิทธิ์ไว จากนั้นกดปุม สละสิทธิ์  
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3. เม่ือกดปุม สละสิทธิ์ ระบบจะแสดงขอความเตือนใหผูสมัครรับทราบวากำลังดำเนินการสละสิทธิ์อยู และ

เม่ือกด ยืนยัน จะปรากฏชองทางสำหรับสงรหัสยืนยัน OTP ใหเลือกวาตองการรับรหัสฯ ผาน อีเมล หรือ 

เบอรโทรศัพทมือถือ จากนั้นกดปุม สง OTP 

หมายเหตุ ตองเปนขอมูลท่ีใชลงทะเบียนและทำการยืนยัน อีเมล/เบอรโทร ไวแลวเทานั้น 

สำหรับผูสมัครท่ียังไมไดยืนยันเบอรโทรศัพท/อีเมล กรุณาศึกษาวิธีการท่ี 

หัวขอ ข้ันตอนการยืนยันสิทธิ์ ขอ 8 หนา 29 

 

 

4. ตรวจสอบรหสั OTP จากอีเมลหรือขอความบนโทรศัพทมือถือท่ีเลือกใชในการรับรหัส **กรุณาตรวจสอบ

รหัส OTP โดยตองกรอกรหัสท่ีไดรับกลับเขาระบบภายในเวลา 30 นาที หากไมไดรับรหัสภายใน 15 นาที  

ใหเลือก ไมไดรับ OTP สงอีกครั้ง  
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6. กรอกรหัส OTP ท่ีไดรับกลับเขาระบบ และกดปุม ยืนยัน OTP 

 

7. ตรวจสอบผลการ สละสิทธิ์ จากอีเมล/เบอรโทรศัพทมือถือ ท่ีใชลงทะเบียนในระบบ (อีเมล/เบอร

โทรศัพทมือถือดังกลาวตองถูกตรวจสอบและกดยืนยันจากผูสมัครแลวเทานั้น หากยังไมไดยืนยันจะไมไดรับผล

การดำเนินการใด ๆ) โดยตรวจสอบท้ังจากกลองจดหมายเขา (Inbox) และ กลองจดหมายขยะ (Spam/Junk) 

 

กรณีท่ีผูสมัครกรอกขอมูลอีเมลผูปกครองในระบบและเปนอีเมลท่ีใชงานไดจริง ผูปกครองจะไดรับอีเมลผลการ

สละสิทธิ์ของผูสมัครดวย 
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8. เม่ือสละสิทธิ์แลว ไมสามารถขอยกเลิกการสละสิทธิ์ เพ่ือขอสิทธิ์กลับเขาศึกษาในภายหลังได และการ

สละสิทธิ์สามารถทำไดเพียงครั้งเดียวเพ่ือสมัครคัดเลือกรอบถัดไป หากสละสิทธิ์ครบ 2 ครั้งแลว (ยืนยันสิทธิ์ - 

สละสิทธิ์ - ยืนยันสิทธิ์รอบใหม - สละสิทธิ์รอบใหม) จะไมสามารถสมัครคัดเลือกในทุก ๆ รอบตอจากนี้ไปใน

ระบบ TCAS63 ไดอีก 
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