


1. เขาสูระบบ

1. การเข้าสู่ระบบ เข้าใชง้านที� URL  https://student.mytcas.com (https://student.mytcas.com/)
ระบบแสดง นโยบายความเป�นส่วนตัวและเงื�อนไขการให้บรกิาร ผู้สมัครอ่านทําความเข้าใจแล้วเลือก "รบั
ทราบ" 

https://student.mytcas.com/


2. การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบโดยใชเ้ลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก G-Number หรอื Passport Number
สําหรบัผู้ลงทะเบยีนใหม่ใน TCAS66 กรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หากพบข้อมูลผู้สมัคร ระบบจะ
แสดงเครื�องหมายถกู จากนั�นเลือก "เข้าสู่ระบบ" 

3. หรอืกรอก G-Number (รหัส 13 หลัก ขึ�นต้นด้วยอักษร G) จากระบบ GCODE ของ สป. ศธ. จากนั�นเลือก
"เข้าสู่ระบบ" 



4. หรอืกรอก Passport Number สําหรบัผู้สมัครชาวต่างชาติที�ไม่มีบัตรประชาชน จากนั�นเลือก "เข้าสู่ระบบ"
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ให้คะแนนหัวข้อนี�  



2. ลงทะเบยีน

ข ัน้ตอนที ่1 ลงทะเบยีน

1. ระบอีุเมล

2. ระบเุบอรโ์ทรศัพท์มือถือ

3. เลือกคํานาํหนา้

4. ระบชุื�อ ภาษาไทย

5. ระบนุามสกลุ ภาษาไทย

6. ระบชุื�อ ภาษาอังกฤษ

7. ระบนุามสกลุ ภาษาอังกฤษ

8. กําหนดรหัสผ่าน จํานวนไม่นอ้ยกว่า 8 หลัก ประกอบด้วย  
ตัวอักษรภาษาอังกฤษพมิพใ์หญ่ A – Z อย่างนอ้ย 1 ตัว  
ตัวอักษรภาษาอังกฤษพมิพเ์ล็ก a – z อย่างนอ้ย 1 ตัว  



ตัวเลข 0 – 9 อยา่งนอ้ย 1 ตัว  
ตัวอักษรอักขระพเิศษ !@#$%^&*()_+|~-=\`{}[]:”;'<>?,./ มีหรอืไม่มีก็ได้

9. ตัวเลือกกรณ ี"ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ"

10. เลือก "ไปหนา้ถัดไป"

ข ัน้ตอนที ่2 เลอืกว�ธเีขาระบบ

1. สามารถเชื�อมต่อการเข้าสู่ระบบกับ Facebook หรอื

2. เชื�อมต่อการเข้าสู่ระบบกับ Google หรอื

3. เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านเท่านั�น

เพื�อให้งา่ยต่อการเข้าสู่ระบบในครั�งต่อไป ผู้สมัครสามารถเชื�อมต่อกับเครอืข่ายทางสังคมโดยเครอืข่ายทาง
สังคมที�เลือกจะต้องใชอี้เมลเดียวกับที�ผู้สมัครได้กรอกรายละเอียดไป หรอืจะเลือกเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน
เท่านั�นก็ได้

ข ัน้ตอนที ่3 ตรวจสอบขอมลู

�



ระบบแจ้ง "ท่านยังไม่ได้ยนืยนัอีเมลและเบอรม์ือถือ" หากไม่ยืนยัน จะไม่สามารถขอรหัสผ่านใช้ครั�งเดียว One
Time Password (OTP) ได้ ผู้สมัครสามารถเลือกยนืยนัอีเมลหรอืเบอรม์ือถือ

เมื�อเลือกยนืยันอีเมล ระบบจะส่ง One Time Password (OTP) ทางอีเมลที�ผู้สมัครได้กรอกไว้ตอนลง
ทะเบยีน นาํรหัส One Time Password (OTP) ที�ได้รบัมากรอกเพื�อยืนยัน 



เมื�อเลือกยนืยันเบอรม์ือถือ ระบบจะส่ง One Time Password (OTP) ไปยงัเบอรม์ือถือผู้สมัคร ตรวจสอบ
SMS เบอรม์ือถือผู้สมัครที�ได้กรอกไว้ตอนลงทะเบียน  
นาํรหัส One Time Password (OTP) ที�ได้รบัมากรอกเพื�อยืนยัน 
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ถ้ากรอกรหัส One Time Password (OTP) ถกูต้องระบบจะเข้าหนา้โปรไฟล์อัตโนมัติ

ให้คะแนนหัวข้อนี�  



3. การแกไขขอมูลสวนตัว

การแกไขขอมลูสวนตวั 

เข้าใชง้านที� URL  https://student.mytcas.com (https://student.mytcas.com/) ในหนา้ของการสมัคร
เลือก "รายละเอียด"

ตรวจสอบขอมลู

ทําการอัปโหลดรูปถ่ายติดบตัร กรุณาอัปโหลดรูปถ่ายแนวตั�ง เพื�อใช้ในการพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ
รายวิชา โดยใชรู้ปถ่ายป�จจบุนัหนา้ตรง ชดัเจน ครึ�งตัวในชุดสภุาพ เพื�อเป�นหลักฐานสําหรบัตรวจสอบก่อนเข้า
ห้องสอบ

https://student.mytcas.com/


การขอแกไขขอมลูการศกึษา 

หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้เลือกที� "ขอแก้ไขข้อมูล"

ระบบจะแสดงชอ่งให้กรอกข้อมูล



1. เลือกหลักสตูร

2. ป�การศึกษา

3. GPAX 6

4. ประเทศ

5. ชื�อโรงเรยีน

6. ที�อยูโ่รงเรยีน

7. อัปโหลดรูปด้านหนา้ใบปพ.1

8. อัปโหลดรูปด้านหลังใบปพ.1 

9. ยนืยนัข้อมูลด้านการศึกษา

กรณจีบจาก หลักสตูรนานาชาติจบจากต่างประเทศ

1. เลือกหลักสตูรนานาชาติจบจากต่างประเทศ



2. ป�การศึกษา

3. GPAX 6

4. ประเทศ

5. ชื�อโรงเรยีน

6. ที�อยูโ่รงเรยีน

7. รฐั

8. ประเทศ

9. รหัสไปรษณยี์

10. อัปโหลดรูปใบเทียบวฒุิการศึกษา

11. อัปโหลดรูปใบเทียบผลการเรยีนเฉลี�ยสะสม (GPAX)

12. ยนืยนัข้อมูลด้านการศึกษา

กรณสีอบเทียบ GED



1. เลือกหลักสตูรสอบเทียบ GED

2. ป�การศึกษา

3. GPAX 6

4. อัปโหลดรูปใบเทียบวฒุิการศึกษา

5. อัปโหลดรูปใบเทียบผลการเรยีนเฉลี�ยสะสม (GPAX)

6. ยนืยนัข้อมูลด้านการศึกษา

หมายเหต:ุ ในกรณทีี�ยงัไม่มีเอกสารใบรบัรองเทียบวฒุิการศึกษาและใบเทียบผลการเรยีนเฉลี�ยสะสม ให้ใช้ใบ
แทนใบรบัรองเทียบวฒุิการศึกษา โดยขอได้ที� เว็บไซต์นี� (https://hsces.atc.chula.ac.th/) อัปโหลดเข้าระบบ
ทั�ง 2 จดุ และกรอกคะแนน GPAX6 เป�น 0.00 เท่านั�น เพื�อให้ทีมงาน TCAS66 อนมุัติข้อมูลการศึกษาก่อน

การขอแกไขขอมลูสวนตวั

แก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ถกูต้อง เชน่ อีเมล เบอรโ์ทรศัพท์มือถือ เป�นต้น เมื�อแก้ไขเรยีบรอ้ยจากนั�นเลือก "บันทึก
ข้อมูลส่วนตัว"

https://hsces.atc.chula.ac.th/


ในกรณทีี�แก้ไขอีเมล จะต้องทําการยนืยันอีเมลเพิ�มเติมอีกครั�ง  
โดยเลือก "ยนืยนัอีเมล (อีเมลที�กรอกใหม่ในระบบ)" 
กรอกรหัส One Time Password (OTP) ที�ได้รบัทางอีเมลเพื�อเป�นการยนืยนัอีเมล

ในกรณทีี�แก้ไขเบอรโ์ทรศัพท์มือถือ จะต้องทําการยืนยนัเบอรโ์ทรศัพท์มือถือเพิ�มเติมอีกครั�ง  
โดยเลือก "ยนืยนัเบอรม์ือถือ (เบอรม์ือถือที�กรอกใหม่ในระบบ)" 
กรอกรหัส One Time Password (OTP) ที�ได้รบัทางเบอรโ์ทรศัพท์มือถือ 
เพื�อเป�นการยนืยันเบอรม์ือถือ



ในกรณแีก้ไขชื�อ นามสกลุ วันเดือนป�เกิด จะต้องแนบเอกสารยืนยันเพิ�มเติม

1. อัปโหลดรูปด้านหนา้บัตรประจําตัว บัตรที�มี G-Numbrt หรอื Passport

2. อัปโหลดรูปคู่บตัรประจําตัว บตัรที�มี G-Numbrt หรอื Passport

3. บนัทึกข้อมูลส่วนตัว

ระบบจะแสดงสถานะ "รอตรวจสอบ" รอเจ้าหนา้ที�อนมุัติข้อมูล



เพิ�มข้อมูลผู้ปกครอง  สามารถเลือกสถานะความสัมพันธข์องผู้ปกครองคือ บิดา มารดา ครูแนะแนวหรอื
อื�นๆ  แล้วตรวจสอบชื�อ-นามสกลุผู้ปกครอง (ไม่ต้องกรอกคํานาํหนา้) ระบุเบอรม์ือถือและอีเมล จากนั�นเลือก
"ยนืยนัข้อมูลผู้ปกครอง"



แก้ไขข้อมูลที�อยู่ป�จจบุนัให้ครบถ้วนแล้วเลือก "ยืนยันข้อมูลที�อยู่"



การขอแกไขขอมลูคะแนนหลกัสตูรแกนกลาง

เมื�อผู้สมัครพบว่าข้อมูลคะแนนหลักสตูรแกนกลางไม่ถกูต้อง ให้เลือก "ขอแก้ไขข้อมูล"

จะเข้าสู่หนา้แก้ไขข้อมูลคะแนนหลักสตูรแกนกลาง 

1. ให้เปลี�ยนคะแนนตามกลุ่มสาระการเรยีนรูใ้ห้ถกูต้อง

2. อัปโหลดรูปด้านหนา้ใบปพ.1

3. อัปโหลดรูปด้านหลังใบปพ.1

4. ยนืยนัข้อมูลคะแนนหลักสตูรแกนกลาง
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ให้คะแนนหัวข้อนี�  



4. ผ ูสมัครไมพบขอมลูสวนตัว
เมื�อผู้สมัครใชเ้ลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก G-Number หรอื Passport Number แล้วไม่พบ ข้อมูลผู้สมัคร
ให้เลือก “แจ้งข้อมูลเพิ�มเติม”

กรอกข้อมูลเพิ�มเติม



1. กรอกอีเมล

2. กรอกเบอรโ์ทรศัพท์มือถือ

3. ระบคํุานาํหนา้

4. กรอกชื�อ

5. กรอกนามสกลุ

6. อัปโหลดรูปถ่าย รูปด้านหนา้บตัรประจําตัว และ รูปถ่ายคู่บัตรประจําตัว

7. เลือก “แจ้งข้อมูลเพื�อยนืยันตัวตน”

หลังจากนี�ทีมงาน TCAS จะตรวจสอบ และยนืยันสถานะกลับไปทางอีเมล ภายในเวลา 72 ชั�วโมง



เมื�อได้รบัการแจ้งยนืยนัข้อมูลจาก ทีมงาน TCAS66 แล้วให้ กรอกเลขประจําตัวประชาชน13 หลัก G-Number
หรอื Passport Number ที�ได้ลงทะเบยีนไว้ หากข้อมูลถกูต้องจะแสดง เครื�องหมายถกู จากนั�นเลือก “เข้าสู่
ระบบ”

�



ระบบแสดงข้อกําหนดและเงื�อนไขในการใช้งานระบบ TCAS อ่านทําความเข้าใจแล้วเลือก  
“รบัทราบ และ เริ�มยืนยนัตัวตน”



ระบบแจ้งว่า พบข้อมูลของท่านในระบบ กรุณากรอกข้อมูลเพิ�มเติมเพื�อยนืยนัตัวตน



1. ระบอีุเมล

2. ระบเุบอรโ์ทรศัพท์มือถือ

3. เลือกคํานาํหนา้

4. ระบชุื�อ ภาษาไทย

5. ระบนุามสกลุ ภาษาไทย

6. ระบชุื�อ ภาษาอังกฤษ

7. ระบนุามสกลุ ภาษาอังกฤษ

8. กําหนดรหัสผ่าน จํานวนไม่นอ้ยกว่า 8 หลัก ประกอบด้วย 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษพมิพใ์หญ่ A – Z อย่างนอ้ย 1 ตัว 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษพมิพเ์ล็ก a – z อย่างนอ้ย 1 ตัว 
ตัวเลข 0 – 9 อยา่งนอ้ย 1 ตัว 
ตัวอักษรอักขระพเิศษ !@#$%^&*()_+|~-=\`{}[]:”;'<>?,./ มีหรอืไม่มีก็ได้

9. ตัวเลือกกรณ ี"ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ"



10. เลือก "ไปหนา้ถัดไป"

สามารถเลือกการเข้าสู่ระบบในครั�งต่อไป ผู้สมัครสามารถเชื�อมต่อกับเครอืข่ายสังคมที�ใช้อีเมลเดียวกับที�ระบุ
ไว้ได้ หรอืเลือก "เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านเท่านั�น"

ตรวจสอบขอมลู

ผู้สมัครต้องทําการยืนยนัอีเมลและเบอรมื์อถือ หากไม่ยนืยนั จะไม่สามารถขอรหัสผ่านใช้ครั�งเดียว One Time
Password (OTP) ได้



เพิ�มข้อมูลการศึกษาให้ครบถ้วนพรอ้มทั�งแนบเอกสารหลักฐานการศึกษาแล้วเลือก "ยืนยันข้อมูลด้านการ
ศึกษา" สถานะข้อมูลการศึกษา จะขึ�นว่า (รอตรวจสอบ) กรุณารอทีมงาน TCAS66 ตรวจสอบภายใน 72 ชั�วโมง 

การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เลือกวันเดือนป�เกิด ระบุน�าหนกัและส่วนสงู และตรวจสอบข้อมูลอื�น ๆ จากนั�นเลือก
"บนัทึกข้อมูลส่วนตัว"



เพิ�มข้อมูลผู้ปกครองให้ครบถ้วน แล้วเลือก "ยืนยันข้อมูลผู้ปกครอง" 

แก้ไขข้อมูลที�อยู่ให้ครบถ้วน แล้วเลือก "ยนืยนัข้อมูลที�อยู"่
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ให้คะแนนหัวข้อนี�  



5. ผ ูสมัครท่ีเคยลงทะเบยีนใช งานระบบ TCAS63 TCAS64
หร�อ TCAS65 มาแลว
ให้ใชบ้ญัชเีดิมเข้าระบบได้โดยไม่ต้องสมัครลงทะเบียนใหม่ กรอกเลขประจําตัวและรหัสผ่านเข้าสู่ระบบได้เลย

หากผู้สมัครที�เคยลงทะเบยีนมาแล้ว ลืมรหัสผ่าน ให้เลือก “ลืมรหัสผ่าน”



ระบบแจ้งว่า พบข้อมูลของท่านในระบบเดิม กรุณาเลือกช่องทางในการยนืยนัตัวตน  
ผู้สมัครเลือกชอ่งทางในการยนืยันตัวตนได้ทาง อีเมล หรอื เบอรโ์ทรศัพท์มือถือ



กรอกรหัส One Time Password (OTP) ที�ได้รบัจากอีเมล หรอืเบอรโ์ทรศัพท์มือถือ

กําหนดรหัสผ่านจํานวนไม่นอ้ยกว่า 8 หลัก ประกอบด้วย



ตัวอักษรภาษาอังกฤษพมิพใ์หญ่ A – Z อย่างนอ้ย 1 ตัว

ตัวอักษรภาษาอังกฤษพมิพเ์ล็ก a – z อย่างนอ้ย 1 ตัว

ตัวเลข 0 – 9 อยา่งนอ้ย 1 ตัว

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

จากนั�นเลือก “ตั�งรหัสผ่านใหม่”

หากไม่สามารถยนืยนัตัวตนตามข้อมูลด้านบนได้ให้เลือก “ส่งข้อมูลเพิ�มเติมให้เจ้าหนา้ที�”



การแจ้งข้อมูลเพิ�มเติม



1. กรอกอีเมล

2. กรอกเบอรโ์ทรศัพท์มือถือ

3. ระบคํุานาํหนา้

4. กรอกชื�อ

5. กรอกนามสกลุ

6. อัปโหลดรูปถ่าย รูปด้านหนา้บตัรประจําตัว และ รูปถ่ายคู่บัตรประจําตัว

7. เลือก “แจ้งข้อมูลเพื�อยนืยันตัวตน”

ระบบแจ้งได้รบัข้อมูลแล้ว รอทีมงาน TCAS66 แจ้งกลับภายใน 72 ชั�วโม



ปรับปรงุลา่สดุ ตลุาคม 27, 2022

ให้คะแนนหัวข้อนี�  


