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ทแีคสป’66 เช็กปฏิทนิสอบ TGAT/TPAT A- 
 อัพเดต TCAS ปการศึกษา 2566 เริ่มสมัครสอบ TGAT/TPAT A-Level วันไหน เช็กไดที่นี ่

 วันที่ 18 เมษายน 2565 ผูสื่อขาวรายงานวา ภายหลังจากท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) แถลงเปลี่ยน

ระบบ TCAS ป 2566 ดวยการปรับรายวิชาสอบไมใหซ้ำซอน และเนื้อหาการสอบวัดความรูวิชาการจะไมเกินหลักสูตรท่ีสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนด 

 โดยจะมีการปรับทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) และวิชาสามัญ จัดแบงเปน 2 

กลุม พรอมกับเปลี่ยนชื่อเปนTGAT/TPAT และ A-Level รวมถึงแยกการสอบออกเปน 2 ชวง เพ่ือลดการกระจุกตัวของการสอบ 

สำหรับ TGAT/TPAT จะรับสมัครเดือนพฤศจิกายน 2565 สอบเดือนธันวาคม 2565 และการสอบ A-Level จะสมัครชวงเดือน

กุมภาพันธ 2566 สอบเดือนมนีาคม 2566 

 
 

 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองคก์ร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 
ขาวจากหนงัสอืพมิพประชาชาตธิรุกจิออนไลน ฉบบัประจำวนัที่ 1 เดือนกนัยายน พ.ศ.2565 หนา  มลูคาขาว  
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 “ประชาชาติธุรกิจ” สรุปปฏิทินการจัดสอบ TGAT/TPAT และ A-Level ดังน้ี 

ปฏิทินสอบ TGAT/TPAT 

 ตารางสอบ TGAT/TPAT ปการศึกษา 2566 เลือกสอบได 2 ชองทาง คือ 1.กระดาษ 2.เครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งจะสอบ

พรอมกัน วัน เวลาเดียวกัน ตองเลือกสนามสอบแบบเรียงลำดับ 5 ลำดับ 

เดือนกันยายน 2565 สมัครสอบ วิชา TPAT1 (กสพท.) 

 1-10 พฤศจิกายน 2565 สมัครสอบวิชา TGAT/TPAT อ่ืน ๆ เลือกสอบดวยกระดาษหรือคอมพิวเตอรตามความสมัครใจ 

 11-20 พฤศจิกายน 2565 เปดรับสมัครสอบเพ่ิมเติม ในกรณสีนามสอบดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร ยังมีที่วาง 

 24 พฤศจิกายน -12 ธันวาคม 2565 พิมพบัตรท่ีนั่งสอบรายวิชา TGAT/TPAT 

 10-12 ธันวาคม 2565 สอบ TGAT/TPAT 

 17 ธันวาคม 2565 สอบ TPAT1 (กสพท.) 

 15 ธันวาคม 2565 ประกาศผลคะแนนสอบ (สอบดวยเครื่องคอมพิวเตอร) 

 7 มกราคม 2566 ประกาศผลคะแนนสอบ (สอบกระดาษ) 

 8-15 มกราคม 2566 ขอทบทวนผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT (สอบดวยกระดาษ) 

เดือนมกราคม 2566 ประกาศผล TPAT1 (กสพท.) 

 

ปฏิทินสอบ A-Leval 

การสอบ A-Level ปการศกึษา 2565 เปนการสอบดวยกระดาษเทานั้น โดยเลือกสนามสอบแบบเรียงลำดับ 5 ลำดับ 

 1-10 กุมภาพันธ 2566 สมัครสอบรายวิชา A-Leval 

 24 กุมภาพันธ 2566 พิมพบัตรที่น่ังสอบรายวิชา A-Leval 

 18 มีนาคม 2566 จัดสอบรายวิชาชีววิทยา ฟสิกส ภาษาไทย สังคมศึกษา 

 19 มีนาคม 2566 จัดสอบรายวิชาคณิตศาสตรประยุกต 1 ภาษาอังกฤษ 

 20 มีนาคม 2566 จัดสอบรายวิชาคณิตศาสตรประยุกต 2 วิทยาศาสตรประยุกต ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน 

ภาษาญี่ปุน ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาบาลี 

 25-31 มีนาคม 2566 จัดสอบวิชาเฉพาะเพ่ิมเตมิที่ไมมีหนวยงานใดจัดสอบให 

 17 เมษายน 2566 ประกาศผลคะแนนสอบ A-Leval 

 18-25 เมษายน 2566 ขอทบทวนผลคะแนนสอบรายวิชา A-Leval 

นายพีระพงศ ตริยเจริญ ผูจัดการระบบทีแคส กลาววา สำหรับปฏิทินการคัดเลือก ยังคงไว 4 รอบเชนเดิม ไดแก รอบที่ 1 แฟม

สะสมผลงาน รอบที่ 2 โควตา รอบที่ 3 แอดมิสชั่น และรอบที่ 4 รอบรับตรงอิสระของแตละมหาวิทยาลัย 

โดยผูสมัครตองลงทะเบียนใชงาน ระบบทีแคส 66 วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 เปนตนไป โดยรอบท่ี 1 แฟมสะสมผลงาน และรอบ

ที่ 2 โควตา เปนมหาวิทยาลัยกำหนดวันรับสมัคร รอบ 3 แอดมิสชั่น สมัครวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2566 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ 

รับสมัครวันที่ 24 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2566 

 TCAS66 เปลี่ยนระบบสอบใหมเปน TGAT/TPAT สอบดวยคอมพิวเตอร 
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