


 

 
รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิใ์นระบบ TCAS รอบ ๓ และการตรวจรา่งกาย 
เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิารงัสีเทคนิค 

คณะเทคโนโลยีวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 
รอบที่ ๓ โครงการศรทัธาจุฬาภรณ์ (การรบัตรงรว่มกัน) ประจาํปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล 

๑ นางสาว กุลธนา รตันภูผา 

๒ นางสาว ธชิา ยิ้มรอด 

๓ นางสาว เสาวลักษณ์ ศิลปศร 

๔ นางสาว ทรงอัปสร เอ่ียมสําอางค์ 

๕ นางสาว กมลชนก มานะธรรมดี 

๖ นางสาว ปยิภรณ์ อรรคเศรษฐงั 

๗ นาย จริฎัฐ ์ แพวงศ์จนี 

๘ นางสาว สุมิตตา นกสกุล 

๙ นางสาว นันธกิานต์ ไกรนรา 

๑๐ นางสาว ศิรภัสสร ไกรษร 

๑๑ นางสาว นันทนัช พูลศิลป ์

๑๒ นาย สุเมธ วงค์ปล่ัง 

๑๓ นางสาว ปวณีา วงศ์ปาน 

๑๔ นางสาว ชนากานต์ โชคณัติ 

๑๕ นางสาว ณัชชา เดชสกุลธร 

๑๖ นางสาว เฌอกานต์ บุญหล้า 

๑๗ นางสาว จกัราภรณ์ ขุยรอด 

๑๘ นางสาว เพชรลดา พลอยเพ็ชร 

๑๙ นาย ภาคภูมิ ศรสีวัสด์ิ 

๒๐ นางสาว ปวติิยา ศุภวราพงษ์ 

๒๑ นางสาว ศิรนิทรร์ตัน์ สุสมบูรณ์ 

๒๒ นางสาว เนวดิา เจรญิรูป 

๒๓ นาย เจษฎากร อุดร 

๒๔ นางสาว ชุติมน จริพรหมเจรญิ 

เอกสารแนบทา้ยประกาศ ๑ 



๒๕ นางสาว วนัสพร คุ้งลึง 

๒๖ นางสาว ชุติมันต์ ตะเวท ี

๒๗ นาย ปณัณวชิญ์ บูรณารมณ์ 

๒๘ นางสาว วรรณษา อ่ิมเพ็ง 

                           หมายเหตุ: การประกาศรายชือ่มิได้เรยีงตามลาํดับคะแนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักฐานทีต้องนําส่งผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต 

๑) ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบที ๓ พรอ้มติดรูปถ่ายขนาด 
๑ นิว ทีถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน โดยเปนรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรอแว่นตาทุกประเภท 
และลงลายมือชอืผู้สมัคร วัน เดือน ป ทีสมัครในท้ายเอกสารด้วย 

๒) สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้สมัคร พรอ้มเซน็รบัรองสําเนาถูกต้อง 
๓) สําเนาทะเบียนบา้นของผู้สมัคร พรอ้มเซน็รบัรองสําเนาถูกต้อง 
๔) สําเนาทะเบียนบา้นของบดิาหรอมารดา หรอผู้ปกครองตามกฎหมาย (ตามคําสังศาล) พรอ้มเซน็

รบัรองสําเนาถูกต้อง 
๕) สําเนาหลกัฐานการเปลียนชอื และ/หรอ นามสกุล (ถ้ามี) พรอ้มเซน็รบัรองสําเนาถูกต้อง 
๖) หลักฐานการชาํระเงน 
๗) สําเนาหลกัฐานคุณวุฒิการศึกษา  

๗.๑ ใบระเบยีนแสดงผลการเรยน (ปพ.๑) หรอ ใบรบัรองผลการศึกษา (ปพ.๗) พรอ้มเซน็รบัรอง
สําเนาถกูต้อง 

๘) สําเนาเอกสารผลคะแนน 
๘.๑ สําเนาเอกสารผลคะแนนการทดสอบความถนัดทัวไป (GAT) พรอ้มเซน็รบัรองสําเนาถูกต้อง 
๘.๒ สําเนาเอกสารผลคะแนนการทดสอบความถนัดทางวทยาศาสตร ์(PAT๒) พรอ้มเซน็รบัรอง

สําเนาถกูต้อง 
๘.๓ สําเนาเอกสารผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขันพืนฐาน (O-NET) พรอ้มเซน็

รบัรองสําเนาถูกต้อง 
๘.๔ สําเนาเอกสารผลคะแนนการทดสอบ ๗ วชาสามญั พรอ้มเซน็รบัรองสําเนาถูกต้อง 

๙) ผลการตรวจรา่งกายจากโรงพยาบาลของรฐั ตามรายการในแบบฟอรม์ (เอกสารแนบท้าย
ประกาศ ๓) 

 
ทังนีหากตรวจพบว่าเปนข้อมูลทีเปนเท็จ จะถือว่าเปนผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครงันีมา

ตังแต่ต้นและผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชารังสีเทคนิค ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีวทยาศาสตรสุขภาพ วทยาลัย
วทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟาจุฬาภรณ์ ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ ถือว่าเปนทีสินสุด  

 

หมายเหตุ: ส่งเอกสารมาที  

E-mail: rt@pccms.ac.th  (ภายในวันจันทร์  ที ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)  
  เบอรโ์ทรศัพท์ โรงเรยนรงัสีเทคนิค ๐๖๔ – ๕๘๕๕๒๖๗ 

 

 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ๒ 



 

รายงานผลการตรวจรา่งกาย 
โรงเรยนรงัสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีว ทยาศาสตรสุ์ขภาพ  

วทยาลัยวทยาศาสตรก์ารแพทย์เจ้าฟ าจุฬาภรณ์ ราชว ทยาลัยจุฬาภรณ์  
เพือใชป้ระกอบการพิจารณาบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรว ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาว ชารงัสีเทคนิค 

ชอื – นามสกุล (นาย/นางสาว)...................................................................วัน/เดือน/ปเกิด........................................... 
โรงเรยน.............................................................................หมายเลขประจาํตัวผู้สมัคร...................................................... 
ได้รบัการตรวจรา่งกาย ณ โรงพยาบาล............................................................................................................................. 
อําเภอ.......................................จงัหวัด...................................วนั/เดือน/ป ทีได้รบัการตรวจ.......................................... 

สําหรบัแพทย์กรอกเท่านัน 
แพทย์ผู้ตรวจ นายแพทย์/แพทย์หญิง............................................................................................................................... 
ใบประกอบวชาชพีเวชกรรมเลขที......................................................................................................................................... 
โรงพยาบาล.................................................................................................................................................................................. 
ทีอยู่................................................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์......................................................................................................................................................................................... 

๑. การตรวจรา่งกายทัวไป 
นาหนัก...................................ส่วนสูง....................................ค่า BMI ………............……….. หมู่โลหิต................................. 
ความดันโลหิต....................../..........................ชพีจร....................................การหายใจ...................................................... 

๒. การตรวจเลอืด 
๒.๑ Fasting Blood Sugar (   ) ปกติ   (   ) ผิดปกติ เนืองจาก...................................... 
๒.๒ BUN    (   ) ปกติ   (   ) ผิดปกติ เนืองจาก...................................... 
๒.๓ Creatinine   (   ) ปกติ   (   ) ผิดปกติ เนืองจาก...................................... 
๒.๔ CBC    (   ) ปกติ   (   ) ผิดปกติ เนืองจาก...................................... 

 ๓. การเอ็กซเรย์ปอด 
Chest X-rays:  PA  (   ) ปกติ   (   ) ผิดปกติ เนืองจาก...................................... 

 ๔. การตรวจตา 
ตาบอดสี    (   ) ปกติ   (   ) ผิดปกติ  เนืองจาก.................................... 

       Visual acuity measurement   (   ) ปกติ   (   ) ผิดปกติ เนืองจาก...................................... 
  ๕. การตรวจปสสาวะ 
      Urinary analysis (UA)    (   ) ปกติ   (   ) ผิดปกติ เนืองจาก..................................... 
 ๖. สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะนําของแพทย์ 
 ........................................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................................... 
 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ๓ 

หมายเหตุ โปรดประทับตราโรงพยาบาลบรเวณส่วนลงนามแพทย์ผู้ตรวจ 

ลงชอื..................................................................   
(...............................................................................)         

แพทย์ผู้ตรวจ                                           
วันทีตรวจ.............../................./.......... 


