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ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสือสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/
ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ฉบับประจําวันที 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 หน้า มูลค่าข่าว 180,000.-

ติดตามประกาศผลทีแคสรอบ 3 แอดมิชชัน
สอบติด-ไม่ติดคณะ มหาวิทยาลัยทีต้องการ

ปดระบบรับสมัครไปเรียบร้อย สําหรับสมัครคัดเลือกรอบ3 แอดมิชชัน ในระบบ
การคัดเลือกกลางบุคลากรเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ TCAS65 ซึง
เปดรับสมัครตังแต่วันที 2-12 พ.ค.2565 ทีผ่านมา
รอบ 3 แอดมิชชัน เปนรอบทีมหาวิทยาลัยทัวประเทศเข้าร่วมระบบ TCAS ทัวประเทศ
รวมทัง กสพท จะเปดรับสมัครพร้อมกันผ่านส่วนกลาง คือ ทปอ. โดยสมัครในระบบ mytcas.com
โดย การประกาศผลการคัดเลือกรอบ 3 แอดมิชชัน มีดังนี






ครังแรก วันที 18 พ.ค. 2565
ครังทีสอง วันที 24 พ.ค.2565
ยืนยันสิทธิรอบ 3 ในระบบ TCAS65
ครังแรกวันที 18 - 19 พ.ค. 2565
ครังทีสอง ยืนยันสิทธิอัตโนมัติ

5/17/2022 6:27:50 AM

2


ส่วนสละสิทธิ ถ้าไม่ต้องการเรียนไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ

ปจจุบัน มหาวิทยาลัยจะเปนผู้กําหนดเกณฑ์คัดเลือกรอบ Admission ด้วยตนเอง เนืองจาก ทปอ.
ได้ยกเลิกเกณฑ์ แอดมิชชัน (GPAX 20% + O-NET 30% + GAT/PAT 50%) ซึงเปนเกณฑ์ทีแต่เดิม
ทปอ. เปนผู้กําหนด และยกเลิกการใช้ O-NET ในรอบนีด้วย



แอดมิชชัน ประกาศผลวันที 18 พ.ค.นี

รอบ 3 แอดมิชชัน จะมีการประมวลผล 2 ครังเพือเพิมโอกาสในการสอบติด โดยหลังจากทีประกาศ
ผลครังที 1 แล้ว หากผู้สมัครยังไม่พอใจกับผลอันดับทีผ่านการคัดเลือก สามารถยืนขอประมวลผล
ครังที 2 ได้และสามารถเลือกอันดับทีต้องการประมวลผลใหม่ได้จากข้อมูลทีได้สมัครไว้ (ไม่ต้อง
สมัครใหม่)
หากอันดับนันๆ มีผู้สละสิทธิ ก็จะมีโอกาสได้รับการประมวลผลครังที 2 แต่หากสอบติดในการ
ประมวลผลครังที 2 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกหรือสละสิทธิได้ สําหรับการใช้เกรดเฉลียนัน จะใช้
ทังหมด 6 เทอม
ขณะที องค์ประกอบ/คะแนนทีใช้คัดเลือก มีดังนี GPAX, GPA, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะ
ของมหาวิทยาลัย
อย่างไรก็ตาม ทปอ. ประมวลผลการจัดลําดับครังที 2 ในวันที 20 – 23 พ.ค.2565 และทปอ.
ประกาศผลการคัดเลือกครังที 2 วันที 24 พ.ค.2565


ยาเด็กสอบติดกลุ่มแพทย์ กสพท.รอบแอดมิชชัน

น้องๆ ทีสอบติดคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หากใครทียืนยันสิทธิมาในรอบ
1 และ 2 แล้ว แต่อยากมารอบ 3 ไม่สามารถสละสิทธิได้ ฉะนัน หากสอบติดและสละสิทธิเพือจะมา
รอบถัดไป จะไม่สามารถเลือกหลักสูตรเดิมได้





สละสิทธิหลักสูตรแพทยศาสตร์ จะสมัครหลักสูตรแพทยศาสตร์รอบถัดไปไม่ได้ (สมัครทันตะ
ฯ/เภสัชฯ ได้)
สละสิทธิหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ จะสมัครหลักสูตรทันตแพทย์รอบถัดไปไม่ได้ (สมัคร
แพทยฯ/เภสัชฯได้)
สละสิทธิหลักสูตรเภสัชศาสตร์ จะสมัครหลักสูตรเภสัชศาสตร์รอบถัดไปไม่ได้ (สมัครแพทย
ฯ/ทันตะฯ ได้)
เงือนไขนีจะกําหนดใช้เฉพาะ สละสิทธิ ม.รัฐ ไปสมัคร ม.รัฐ เท่านัน

ถ้าสละสิทธิ ม.รัฐ ไป ม.เอกชน สามารถทําได้ หรือ สละสิทธิ ม.เอกชน มาก็ยังสามารถสมัคร
หลักสูตรเดิมใน ม.รัฐ ได้ กติกานี น้องๆ จําเปนต้องรู ้ เพือวางแผนการเลือกคณะของตัวเอง



เปดรายชือมหาวิทยาลัยเข้าร่วมสมัครรอบ 3 แอดมิชชัน
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สําหรับ ข้อมูลจากเว็บไซต์ mytcas.com ได้ระบุการรับสมัครของมหาวิทยาลัยป 2565 พบว่า มี
มหาวิทยาลัยทีเปดรับสมัครรอบ 3 แอดมิชชัน ดังนี








































จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเนชัน
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟก
มหาวิทยาลัยราชธานี
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
วิทยาลัยนครราชสีมา
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
สถาบันพยาบาลศรีสวรินทิรา
สถาบันพระบรมราชชนก

อย่างไรก็ตาม หากน้องๆ พลาดโอกาสในรอบนี ยังมีอีก1 รอบทีน้องๆ สามารถเลือกคณะ เลือก
มหาวิทยาลัยทีตนเองต้องการเรียนได้ นันคือ


พลาดรอบ3 ยังมีรอบ 4 Direct Admission รออยู่

รอบที 4 Direct Admission สมัครโดยตรงกับเว็บมหาวิทยาลัย และในปนีจะมีเพิมขันตอนการ
ยืนยันสิทธิในระบบ myTCAS หลังสอบติดด้วย หากสอบติดแล้วไม่เข้าไปยืนยันสิทธิ ก็จะถือว่าไม่มี
สิทธิเข้าศึกษา รอบนีเหมาะกับน้องๆ ที อาจจะยังไม่ได้สมัครในรอบก่อนหน้า หรือ พลาดจากรอบ
ก่อนๆ โดยมหาวิทยาลัยกําหนด





รับสมัครประมาณวันที 25 พ.ค.-5 มิ.ย.2565
ประกาศผลรอบแรก ในวันที 8 มิ.ย.2565 รอบ2 วันที 18 มิ.ย.2565
ยืนยันสิทธิในระบบ รอบแรก วันที 8 – 9 มิ.ย.2565 และรอบที 2 วันที 18 – 19 มิ.ย. 2565
สละสิทธิในระบบ :ไม่อนุญาต (ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันในระบบ)

อ้างอิง: mytcas.com
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