
 

ประกาศ คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ

เร ��อง     การรบัสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรว �ทยาศาสตรบัณฑติ สาขาว �ชารงัสีเทคนิค คณะ

เทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ ประจาํป�การศึกษา ๒๕๖๕

....................................

                    ด้วย คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ราช

ว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เป�ดรบัสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรว �ทยาศาสตรบัณฑติ สาขาว �ชารงัสีเทคนิค ประจาํป�

การศึกษา ๒๕๖๕ จงึกําหนดรายละเอียดจาํนวนการรบัเข้าศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัคร ขั�นตอนการรบัสมัครและ

หลักเกณฑว์ �ธกีารคัดเลือก ดังต่อไปนี�

 

๑. จาํนวนรบัเข้าศึกษา

 

            จาํนวน ๗๐ คน โดยแบง่จาํนวนการรบัเข้าศึกษาเป�น ๔ รอบ ดังนี�

 

รอบที� ๑   แฟ�มสะสมผลงาน (Portfolio) โครงการเพชรจุฬาภรณ์     จาํนวน   ๑๐  คน

รอบที� ๒   โควตา (Quota) โครงการปณิธานจุฬาภรณ์     จาํนวน   ๑๕  คน

รอบที� ๒   โควตา (Quota) โครงการจุฬาภรณ์-EEC     จาํนวน   ๓๐  คน

รอบที� ๓   รบัตรงรว่มกัน (Admission) โครงการศรทัธาจุฬาภรณ์     จาํนวน   ๑๕  คน

รอบที� ๔   รบัตรงอิสระ (Direct Admission)     (พิจารณาตามความเหมาะสม)

 

 

หมายเหตุ : 

            ๑. การรบัเข้าศึกษารอบที� ๑, รอบที� ๒ โครงการปณิธานจุฬาภรณ์, และรอบที� ๔ ดําเนินการรบัสมัครโดย

คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ รบั

สมัครผ่านเวบ็ไซต์ https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission

            ๒. การรบัเข้าศึกษารอบที� ๒ โครงการจุฬาภรณ์-EEC ดําเนินการรบัสมัครโดยคณะเทคโนโลยี

ว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ และคณะสห

เวชศาสตร ์มหาว �ทยาลัยบูรพา รบัสมัครผ่านเวบ็ไซต์ http://e-admission.buu.ac.th/

            ๓. การรบัเข้าศึกษารอบที� ๓ ดําเนินการรบัสมัครโดยที�ประชุมอธกิารบดีแห่งประเทศ ไทย (ทปอ.) ทาํ

หน้าที�เป�นส่วนกลางในการรบัสมัครผ่านเวบ็ไซต์ https://www.mytcas.com/

 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

๒.๑. คุณสมบัติทั�วไป



                        ๒.๑.๑ เป�นนักเร �ยนไทยหร �อนักเร �ยนต่างประเทศที�สามารถใชภ้าษาไทยได้เป�นอย่างดี

                        ๒.๑.๒ ต้องเป�นผู้ที�กําลังศึกษาหร �อสําเรจ็การศึกษาในระดับชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖ กลุ่มการเร �ยน

ว �ทยาศาสตร ์- คณิตศาสตร์

                        ๒.๑.๓ อายุไม่ต�ากวา่ ๑๖ ป� และไม่เกิน ๒๑ ป� บร �บูรณ์ (นับถึงวนัที�ยื�นใบสมัคร)

                        ๒.๑.๔ เป�นผู้มีรา่งกายแข็งแรง ไม่เป�นทพุพลภาพ ไรค้วามสามารถ สุขภาพจติสมบูรณ์ และ ไม่

เป�นโรคติดต่อรา้ยแรงอันเป�นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน

                        ๒.๑.๕ ไม่เป�นผู้มีความพิการทางสายตา ดังนี�

                                ก. ตาบอดทั�งสองข้างหร �อตาบอดสีจนเป�นอุปสรรคต่องานในว �ชาชพี

                                ข. สายตาไม่ปกติเมื�อรกัษาโดยแวน่แล้วยังมีสายตาต�ากวา่ ๖/๒๔ ทั�งสองข้าง

                        ๒.๑.๖ ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที�สุดให้จาํคุกเวน้แต่ในกรณีความผิดอัน

กระทาํโดยประมาทหร �อความผิดอันเป�นลหุโทษ

                        ๒.๑.๗ เป�นผู้ที�มีความประพฤติเร �ยบรอ้ย และรบัรองต่อมหาว �ทยาลัยได้วา่ จะตั�งใจศึกษาเล่า

เร �ยนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของมหาว �ทยาลัยที�มีอยู่แล้ว หร �อที�จะมีต่อไปอย่าง

เครง่ครดัทกุประการ

 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะและเอกสาร/หลักฐานในการสมัครแต่ละโครงการ

                        ตามเอกสารแนบทา้ย ๑

 

๓. การรบัสมัคร

 

การเป�ดรบัสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรว �ทยาศาสตรบัณฑติ สาขาว �ชารงัสีเทคนิค  คณะเทคโนลี

ว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ป�การศึกษา ๒๕๖๕

ได้เป�ดรบัสมัครทั�งหมด ๔ รอบ โดยกําหนดรายละเอียดระยะเวลาการเป�ดรบัสมัครในแต่ละรอบ (ตามเอกสาร

แนบทา้ย ๒)

 

๓.๑ รบัสมัครทางออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต์ ดังนี�

 

                        ๓.๑.๑ การสมัครคัดเลือกรอบที� ๑, รอบที� ๒ โครงการปณิธานจุฬาภรณ์, และรอบ ที� ๔ ผ่าน

เวบ็ไซต์ https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission

                        ๓.๑.๒ การสมัครคัดเลือกรอบที� ๒ โครงการจุฬาภรณ์-EEC ผ่านเวบ็ไซต์ 

http://e-admission.buu.ac.th/

                        ๓.๑.๓ การสมัครคัดเลือกรอบที� ๓ ผ่านเวบ็ไซต์ https://www.mytcas.com/

 

๓.๒ ว �ธกีารสมัคร

 

                    การรบัสมัครคัดเลือกรอบที� ๑, รอบที� ๒ โครงการปณิธานจุฬาภรณ์, และรอบที� ๔ สมัครระบบ

ออนไลน์ โดยเข้าผ่านเวบ็ไซต์ https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission เพื�อทาํการกรอกข้อมูลตาม

รายละเอียด และขั�นตอนกําหนด ดังต่อไปนี�

                        ๓.๒.๑ ให้ผู้สมัครทาํการกรอกข้อมูลออนไลน์ ในเวป็

ไซต์ https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission เมื�อกรอกข้อมูลแล้ว ให้ทาํการตรวจสอบความถูกต้อง

แล้วจงึบันทกึการสมัคร (หลังจากที�บันทกึการสมัคร จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้)

 



                                รหัสผ่าน (Password) ที�ได้รบัจากการสมัครออนไลน์ควรเก็บเป�นความลับ

                                สอบถามรายละเอียดการรบัสมัครได้ที� :

                                Inbox Facebook : รงัสีเทคนิค ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

                                Line id : rtpccms

                                เบอรโ์ทรศัพท ์: ๐๖๔ – ๒๑๗๖๒๖๘

 

                        ๓.๒.๒ แนบไฟล์เอกสารหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการสมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี�

                                ๓.๒.๒.๑ รูปถ่ายดิจติอลของผู้สมัคร ขนาด ๑ นิ�ว (หน้าตรง สวมชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก

ไม่สวมแวน่ตาและแวน่ตาดํา) ถ่ายไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน เป�นไฟล์นามสกุล .jpg

                                ๓.๒.๒.๒ สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน ผู้สมัครลงลายมือชื�อเพื�อรบัรองสําเนาถูกต้อง

                                ๓.๒.๒.๓ ใบรบัรองผลการศึกษาที�สถานศึกษาออกให้ เพื�อแสดงวา่กําลังศึกษาอยู่ชั�น

มัธยมศึกษาป�ที� ๖ (ปพ.๗) หร �อใบระเบยีนแสดงผลการศึกษา (ปพ.๑)

                                ๓.๒.๒.๔ เอกสารแสดงคุณสมบัติเฉพาะในแต่ละโครงการที�สมัคร ตามรายละเอียด

เอกสารแนบทา้ย ๑ (เชน่ เร �ยงความในหัวข้อที�กําหนด และแฟ�มสะสมผลงาน) สําหรบัแฟ�มสะสมผลงานฉบับจร �ง

ให้นํามาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์

                                ๓.๒.๒.๕ ในกรณีที�ผู้สมัครมี ชื�อ-นามสกุล ตามบัตรประจาํตัวประชาชนไม่ตรงกับสําเนา

วฒิุการศึกษา ให้แนบสําเนาหลักฐานการเปลี�ยนชื�อ - นามสกุล พรอ้มกับผู้สมัครลงลายมือชื�อเพื�อรบัรองสําเนา

ถูกต้อง

                        ๓.๒.๓ สั�งพิมพ์เอกสารจากการสมัครภายในระยะเวลาที�กําหนด

                                ๓.๒.๓.๑ ใบสมัคร

                                ๓.๒.๓.๒ ใบชาํระเง �น จาํนวน ๒๕๐.- บาท (สองรอ้ยห้าสิบบาทถ้วน)

                        ๓.๒.๔ ให้ผู้สมัครพิมพ์เอกสารการชาํระเง �นค่าสมัครจากระบบ และนําไปชาํระเง �นผ่าน

เคาน์เตอรธ์นาคาร หร �อผ่านระบบ Internet Banking

                        ๓.๒.๕ การลงทะเบยีนสมัครสอบจะสมบูรณ์ต่อเมื�อได้ชาํระเง �นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

ภายในระยะเวลาที�กําหนด

 

                    การสมัครสอบตามขั�นตอนข้างต้น ถือวา่ผู้สมัครเป�นผู้ลงลายมือชื�อและรบัรองความถูกต้องดัง

กล่าว ตามพระราชบัญญัติวา่ด้วยธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ ดังนั�น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอัน

เป�นเทจ็ อาจมีความผิดฐานแจง้ความเทจ็ต่อเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ ผู้สมัครสอบ

ต้องรบัผิดชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองวา่ เป�นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรบัสมัคร และต้องกรอก

รายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องตามความเป�นจร �ง ในกรณีที�มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหร �อตรวจพบวา่

เอกสารหลักฐาน ซึ�งผู้สมัครสอบนํามายื�นไม่ตรงหร �อไม่เป�นไปตามประกาศรบัสมัครของคณะเทคโนโลยี

ว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ จะถือวา่ผู้สมัคร

สอบเป�นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั�งนี�มาตั�งแต่ต้น

 

๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร

 

                        ๓.๓.๑ ค่าธรรมเนียมในการสมัครรอบที� ๑, รอบที� ๒ โครงการปณิธานจุฬาภรณ์, และ รอบที� ๔

จาํนวน ๒๕๐.- บาท (สองรอ้ยห้าสิบบาทถ้วน)

                        ๓.๓.๒ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร รอบที� ๒ โครงการจุฬาภรณ์-EEC จาํนวน ๕๐๐.- บาท (ห้า

รอ้ยห้าบาทถ้วน)

                        ๓.๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัครรอบที� ๓ ให้เป�นไปตามประกาศของ ทปอ.



 

หมายเหตุ :     

                ๑. หากมีการสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ�เคลียร �งเฮาส์ และผ่านการคัดเลือกในรอบถัดไป

ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ จะถือวา่การสมัครคัดเลือกในรอบถัดไปนั�นเป�นโมฆะ

                ๒. โรงเร �ยนรงัสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเง �นค่าธรรมเนียม

การสมัครแก่ผู้สมัครไม่วา่กรณีใด ๆ ทั�งสิ�น หากตรวจสอบพบวา่ข้อความในใบสมัครรวมทั�งเอกสารหลักฐานที�ใช้

ประกอบการสมัครเป�นความเทจ็หร �อมีการปลอมแปลงเอกสาร และผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ�เข้าศึกษาในว �ทยาลัย

ว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ตลอดไป นอกจากนี�อาจถูกดําเนินคดีตาม

กฎหมายด้วย

 

๔. เกณฑก์ารพิจารณาผู้มีสิทธิ�สอบสัมภาษณ์และเข้าศึกษา

 

                    คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรว �ทยาศาสตรบัณฑติ สาขาว �ชารงัสีเทคนิค จะ

พิจารณาผู้มีสิทธิ�สอบสัมภาษณ์จากผู้สมัครที�มีคุณสมบัติผ่านเกณฑขั์�นต�าที�กําหนดไวต้ามข้อ ๒. คุณสมบัติของผู้

สมัคร และพิจารณาจากคะแนนเอกสารการสมัคร คะแนนสอบสัมภาษณ์ และจะประมวลผลคะแนนรวมจากมาก

ไปหาน้อย โดยมีองค์ประกอบ ค่าน�าหนัก (รอ้ยละ) และในรอบที� ๒, รอบที� ๓, และรอบที� ๔ จะมีการกําหนดค่าน�า

หนักคะแนน (GPAX รอ้ยละ ๑๐, GAT รอ้ยละ ๓๐, PAT๒ รอ้ยละ ๓๐, และผลการสอบ ๗ ว �ชาสามัญ รอ้ยละ ๓๐)

ทั�งนี� เป�นไปตามคณะกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรว �ทยาศาสตรบัณฑติ สาขาว �ชารงัสีเทคนิค และ

ผลการตัดสินของคณะกรรมการการสอบคัดเลือกฯ ถือเป�นที�สิ�นสุด

 

หมายเหตุ :

                    รอบที� ๒ โครงการจุฬาภรณ์-EEC ผู้ที�มีทะเบยีนบา้นอยู่ในพื�นที�เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก

(EEC) ๓ จงัหวดั ได้แก่ ชลบุร � ระยอง ฉะเชงิเทรา จะมีการเพิ�มค่าน�าหนักคะแนน รอ้ยละ ๕

 

๕. การประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

 

                    การประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกจะพิจารณาจากผู้ที�ผ่านเกณฑก์ารคัดเลือกครบถ้วนทกุขั�นตอน

โดยจะประกาศเร �ยงตามรหัสประจาํตัวผู้สมัคร ทางเวบ็ไซต์ www.pccms.ac.th

และ https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission

 

๖. การรายงานตัวและขึ�นทะเบยีนนักศึกษาใหม่

 

                    เป�นไปตามประกาศของสาขาว �ชารงัสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ ว �ทยาลัย

ว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ สามารถดูรายละเอียดได้ที� www.pccms.ac.th

และ https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission

 

ประกาศ ณ วนัที� ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจริพร เหล่าธรรมทศัน์)

คณบดีคณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ



เกณฑ์การรบัสมัครนักศึกษาใหม่ ประจาํ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
หลักสูตรวทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชารงัสีเทคนิค  

คณะเทคโนโลยีวทยาศาสตรสุ์ขภาพ วทยาลัยวทยาศาสตรก์ารแพทย์เจ้ าฟาจุฬาภรณ์ ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 

รอบ
ที 

รูปแบบการ
คัดเลือก 

จาํนวนรบั 
(คน) 

คุณสมบัติเฉพาะ เอกสาร/หลักฐานการสมัคร 

๑ แฟมสะสม
ผลงาน

(Portfolio) 
โครงการเพชร

จุฬาภรณ์ 

๑๐ ๑) ต้องเปนผู้ทกีาํลังศึกษาชนัมัธยมศึกษาชนัปท ี๖  
๒) มีผลการเรยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนสะสมเฉลีย 
(GPAX) ๔ หรอ ๕ ภาคการศึกษา (ม.๔ จนถึงวันสมัคร) ไม่น้อยกว่า 
๓.๗๕   
๓) มีผลการเรยนสะสมเฉลยีในกลุ่มสาระวชาคณิตศาสตร ์วทยาศาสตร ์
และภาษาอั งกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๔ หรอ ๕ ภาค
การศึกษา (ม.๔ จนถึงวันสมัคร) ไมน้่อยกว่า ๓.๕๐  
๔) ต้องมีแฟมสะสมผลงาน จาํนวนไม่เกิน ๒๐ หน้า ประกอบด้วยหัวข้อ 
ดังต่อไปนี 
   ๔.๑ ประวัติส่วนตัว 
   ๔.๒ รางวัล และผลงานทางด้านวชาการ 
   ๔.๓ กิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จติอาสา และกิจกรรมอนื ๆ 
๕) เขียนเรยงความภาษาไทยหรอภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ ๑ 
หน้ากระดาษ ในหัวขอ้ “นักรงัสีเทคนิคในอนาคต” 
 

๑) ใบสมัคร (CH๐๑) พิมพ์จากระบบออนไลน์ พรอ้มติดรูป
ถ่าย ขนาด ๑ นิว ซึงถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน โดยเปนรูปถ่าย
หน้าตรง ไม่สวมหมวก หรอแว่นตาทุกประเภท และลง
ลายมือชอืผู้สมคัร วัน เดือน ป ทีสมัครในท้ายเอกสาร 
๒) สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูส้มัคร 
๓) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  
๔) สําเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรอมารดา หรอผู้ปกครอง
ตามกฎหมาย (ตามคาํสงัศาล) 
๕) สาํเนาหลักฐานการเปลยีนชอื และ/หรอ นามสกุล (ถ้ามี) 
๖) หลักฐานการชาํระเงนจากธนาคาร 
๗) สําเนาหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา  
   ๗.๑) ใบระเบียนแสดงผลการเรยน (ปพ.๑) และ 
   ๗.๒) ใบรบัรองผลการศึกษา (ปพ.๗) 
๘) สําเนาหลักฐานแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษ  
๙) แฟมสะสมผลงาน 
๑๐) เรยงความในหัวข้อทกีาํหนด 
 
หมายเหตุ ให้ผู้สมัครนําสําเนาเอกสารการสมัคร พรอ้มทัง
ฉบับจรงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 

เอกสารแนบท้าย ๑ 



๒ โควตา 
(Quota) 
โครงการ

ปณิธานจุฬา
ภรณ์  

๑๕ ๑) ต้องเปนผู้ทกีาํลังศึกษาชนัมัธยมศึกษาชนัปท ี๖ ในภาคเรยนสุดท้าย
ของปการศึกษา ๒๕๖๔ หรอสําเรจ็การศึกษาในระดับชนัมัธยมศึกษาป
ที ๖ กลุ่มการเรยน  วทยาศาสตร ์- คณิตศาสตรโ์รงเรยนวทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวทยาลัยและจะต้องผ่านการเรยนใน ๓ กลุ่มสาระการ
เรยนรู ้ดังนี กลุ่มสาระวทยาศาสตร ์ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต กลุ่ม
สาระการเรยนรูค้ณิตศาสตร ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยกิต และกลุ่มสาระ
การเรยนรูภ้าษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 
๒) มีผลการเรยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนสะสมเฉลีย 
(GPAX) ๕ หรอ ๖ ภาคการศึกษา (ม.๔ จนถึงวันสมัคร) ไม่น้อยกว่า 
๓.๒๕   
๓) เปนผู้ทีมีคะแนนผลการทดสอบวัดความถนัดทัวไป (GAT) โดยมี
คะแนนรวมทุกรายวชาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๓๐ และคะแนนผลการ
ทดสอบความถนัดทางวทยาศาสตร ์(PAT2) โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ ๓๐ 
๔) ผลการสอบ ๗ วชาสามัญ คือ วชาคณิตศาสตร ์๑, วชาเคมี, วชา
ฟสิกส์, วชาชวีวทยา, วชาภาษาอังกฤษ, วชาภาษาไทย, และ วชาสังคม
ศึกษา โดยมีคะแนนรวมทุกรายวชาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๓๕ คะแนน 
 

๑) ใบสมัคร (CH๐๑) พิมพ์จากระบบออนไลน์ พรอ้มติดรูป
ถ่าย ขนาด ๑ นิว ซึงถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน โดยเปนรูปถ่าย
หน้าตรง ไม่สวมหมวก หรอแว่นตาทุกประเภท และลง
ลายมือชอืผู้สมัคร วัน เดือน ป ทีสมัครในท้ายเอกสาร 
๒) สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้สมัคร 
๓) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  
๔) สําเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรอมารดา หรอผู้ปกครอง
ตามกฎหมาย (ตามคําสังศาล) 
๕) สาํเนาหลกัฐานการเปลยีนชอื และ/หรอ นามสกุล (ถ้ามี) 
๖) หลักฐานการชาํระเงนจากธนาคาร 
๗) สําเนาหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา  
   ๗.๑) ใบระเบียนแสดงผลการเรยน (ปพ.๑) และ 
   ๗.๒) ใบรบัรองผลการศึกษา (ปพ.๗) 
๘) สําเนาเอกสารผลคะแนนทีใชคั้ดเลือก ได้แก่ การทดสอบ
วัดความถนัดทัวไป (GAT), การทดสอบความถนัดทาง
วทยาศาสตร ์(PAT2) และผลการสอบ ๗ วชาสามัญ 
 
หมายเหตุ ให้ผู้สมัครนําสําเนาเอกสารการสมัคร พรอ้มทัง
ฉบับจรงมาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ 

๒ โควตา 
(Quota) 

 โครงการจุฬา
ภรณ์-EEC 

 

๓๐ ๑) ต้องเปนผู้ทกีาํลังศึกษาชนัมัธยมศึกษาชนัปท ี๖ ในภาคเรยนสุดท้าย
ของปการศึกษา ๒๕๖๔ หรอสําเรจ็การศึกษาในระดับชนัมัธยมศึกษาป
ที ๖ กลุ่มการเรยน  วทยาศาสตร ์– คณิตศาสตร ์ทีมีทะเบียนบ้าน หรอ
เปนผู้ทีกําลงัศึกษาในโรงเรยนในภาคตะวันออกและพนืทีพัฒนาชายฝง
ทะเลตะวันออก จาํนวน ๑๒ จงัหวัด ประกอบด้วย จนัทบุร ฉะเชงิเทรา 
ชลบุร ตราด นครนายก ปราจีนบุร พระนครศรอยุธยา ระยอง ลพบุร 

๑) ใบสมัคร (CH๐๑) พิมพ์จากระบบออนไลน์ พรอ้มติดรูป
ถ่าย ขนาด ๑ นิว ซึงถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน โดยเปนรูปถ่าย
หน้าตรง ไม่สวมหมวก หรอแว่นตาทุกประเภท และลง
ลายมือชอืผู้สมัคร วัน เดือน ป ทีสมัครในท้ายเอกสาร 
๒) สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูส้มัคร 
๓) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  



สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุร และจะต้องผ่านการเรยนใน ๓ 
กลุ่มสาระการเรยนรู ้ดังนี กลุ่มสาระวทยาศาสตร ์ไม่น้อยกว่า ๑๘ 
หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรยนรูค้ณิตศาสตร ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรยนรูภ้าษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 
๒) มีผลการเรยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนสะสมเฉลีย 
(GPAX) ๕ หรอ ๖ ภาคการศึกษา (ม.๔ จนถึงวันสมัคร) ไม่น้อยกว่า 
๓.๒๕   
๓) เปนผู้ทีมีคะแนนผลการทดสอบวัดความถนัดทัวไป (GAT) โดยมี
คะแนนรวมทุกรายวชาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๓๐ และคะแนนผลการ
ทดสอบความถนัดทางวทยาศาสตร ์(PAT2) โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ ๓๐ 
๔) ผลการสอบ ๗ วชาสามัญ คือ วชาคณิตศาสตร ์๑, วชาเคมี, วชา
ฟสิกส์, วชาชวีวทยา, วชาภาษาอังกฤษ, วชาภาษาไทย, และ วชาสังคม
ศึกษา โดยมีคะแนนรวมทุกรายวชาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๓๕ คะแนน 
 

๔) สําเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรอมารดา หรอผู้ปกครอง
ตามกฎหมาย (ตามคําสังศาล) 
๕) สาํเนาหลักฐานการเปลยีนชอื และ/หรอ นามสกุล (ถ้ามี) 
๖) หลักฐานการชาํระเงนจากธนาคาร 
๗) สําเนาหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา  
   ๗.๑) ใบระเบียนแสดงผลการเรยน (ปพ.๑) และ 
   ๗.๒) ใบรบัรองผลการศึกษา (ปพ.๗) 
๘) สําเนาเอกสารผลคะแนนทีใชคั้ดเลือก ได้แก่ การทดสอบ
วัดความถนัดทัวไป (GAT), การทดสอบความถนัดทาง
วทยาศาสตร ์(PAT2) และผลการสอบ ๗ วชาสามัญ 
 
หมายเหตุ ให้ผู้สมัครนําสําเนาเอกสารการสมัคร พรอ้มทัง
ฉบับจรงมาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์ 

๓ รบัตรงรว่มกัน 
(Admission) 

โครงการ
ศรทัธาจุฬา

ภรณ์  
  

๑๕ ๑) ต้องเปนผู้สําเรจ็การศึกษาชนัมัธยมศึกษาชนัปที ๖ และจะต้องผ่าน
การเรยนใน ๓ กลุ่มสาระการเรยนรู ้ดังนี กลุ่มสาระวทยาศาสตร ์ไม่
น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรยนรูค้ณิตศาสตร ์ไม่น้อยกว่า 
๑๐ หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรยนรูภ้าษาต่างประเทศไม่นอ้ยกว่า ๙ 
หน่วยกิต 
๒) มีผลการเรยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (๖ ภาคการศึกษา) 
คะแนนสะสมเฉลยี (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐  
๓) เปนผู้ทีมีคะแนนผลการทดสอบวัดความถนัดทัวไป (GAT) โดยมี
คะแนนรวมทุกรายวชาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๓๐ และคะแนนผลการ
ทดสอบความถนัดทางวทยาศาสตร ์(PAT2) โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่า

๑) ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
(TCAS) รอบที ๓ พรอ้มติดรูปถ่าย ขนาด ๑ นิว ซึงถ่ายไว้ไม่
เกิน ๖ เดือน โดยเปนรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรอ
แว่นตาทกุประเภท  
๒) สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้สมัคร 
๓) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมคัร  
๔) สําเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรอมารดา หรอผู้ปกครอง
ตามกฎหมาย (ตามคาํสังศาล) 
๕) สําเนาหลักฐานการเปลยีนชอื และ/หรอ นามสกุล (ถ้ามี) 
๖) หลักฐานการชาํระเงนจากธนาคาร 



รอ้ยละ ๓๐ 
๔) ผลการสอบ ๗ วชาสามัญ คือ วชาคณิตศาสตร ์๑, วชาเคมี, วชา
ฟสิกส์, วชาชวีวทยา, วชาภาษาอังกฤษ, วชาภาษาไทย, และ วชาสังคม
ศึกษา โดยมีคะแนนรวมทุกรายวชาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๓๐ คะแนน 
 

๗) สําเนาหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา  
   ๗.๑) ใบระเบียนแสดงผลการเรยนฉบับสมบูรณ์ (ปพ.๑) 
และ 
   ๗.๒) ใบประกาศนียบัตร (ปพ.๒) 
๘) สําเนาเอกสารผลคะแนนทีใชคั้ดเลือก ได้แก่ การทดสอบ
วัดความถนัดทัวไป (GAT), การทดสอบความถนัดทาง
วทยาศาสตร ์(PAT2) และผลการสอบ ๗ วชาสามัญ 
 

๔ รบัตรงอิสระ 
(Direct 

admission) 

พิจารณาตาม
ความ

เหมาะสม 

๑) ต้องเปนผู้สําเรจ็การศึกษาชนัมัธยมศึกษาชนัปที ๖ และจะต้องผ่าน
การเรยนใน ๓ กลุ่มสาระการเรยนรู ้ดังนี กลุ่มสาระวทยาศาสตร ์ไม่
น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรยนรูค้ณิตศาสตร ์ไม่น้อยกว่า 
๑๐ หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรยนรูภ้าษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า ๙ 
หน่วยกิต 
๒) มีผลการเรยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (๖ ภาคการศึกษา) 
คะแนนสะสมเฉลยี (GPAX) ไมน้่อยกว่า ๓.๐๐ 
๓) เปนผู้ทีมีคะแนนผลการทดสอบวัดความถนัดทัวไป (GAT) โดยมี
คะแนนรวมทุกรายวชาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๓๐ และคะแนนผลการ
ทดสอบความถนัดทางวทยาศาสตร ์(PAT2) โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ ๓๐ 
๔) ผลการสอบ ๗ วชาสามัญ คือ วชาคณิตศาสตร ์๑, วชาเคมี, วชา
ฟสิกส์, วชาชวีวทยา, วชาภาษาอังกฤษ, วชาภาษาไทย, และ วชาสังคม
ศึกษา โดยมีคะแนนรวมทุกรายวชาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๓๐ คะแนน 

๑) ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
(TCAS) รอบที ๔ พรอ้มติดรูปถ่าย ขนาด ๑ นิว ซงึถ่ายไว้ไม่
เกิน ๖ เดือน โดยเปนรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรอ
แว่นตาทกุประเภท  
๒) สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้สมัคร 
๓) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  
๔) สําเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรอมารดา หรอผู้ปกครอง
ตามกฎหมาย (ตามคาํสงัศาล) 
๕) สาํเนาหลักฐานการเปลยีนชอื และ/หรอ นามสกุล (ถ้ามี) 
๖) หลักฐานการชาํระเงนจากธนาคาร 
๗) สําเนาหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา  
   ๗.๑) ใบระเบียนแสดงผลการเรยนฉบับสมบูรณ์ (ปพ.๑) 
และ 
   ๗.๒) ใบประกาศนียบัตร (ปพ.๒) 
๘) สําเนาเอกสารผลคะแนนทีใชคั้ดเลือก ได้แก่ การทดสอบ
วัดความถนัดทัวไป (GAT), การทดสอบความถนัดทาง
วทยาศาสตร ์(PAT2) และผลการสอบ ๗ วชาสามัญ 



ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูต รวทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชารงัสีเทคนิค ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

ที กิจกรรมการรบัสมัคร 

รอบที ๑ 
แฟมสะสมผลงาน 

(Portfolio)  
โครงการเพชรจุฬาภรณ์ 

รอบที ๒ โควตา (Quota) 
โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ 

และ 
โครงการจุฬาภรณ์-EEC  

รอบที ๓ รบัญตรงรว่มกัน
(Admission) 

โครงการศรทัธาจุฬาภรณ์  

รอบที ๔ รบัตรงอิสระ 
(Direct Admission) 

๑ ดําเนินการสมัครผ่านเว็บไซต์ท ี 
https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission 
สําหรับสมัครรอบที  ๑ รอบที  ๒  (โครงการ
ปณิธานจุฬาภรณ์) และรอบท ี๔ 
http://e-admission.buu.ac.th/ สํ า ห รั บ
สมัครรอบท ี๒ (โครงการจุฬาภรณ์-EEC)  
https://www.mytcas.com/ สํ า ห รับ ส มั ค ร
รอบที ๓  

วันพุธท ี๑๕ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 
ถึง 

วันเสารท์ ี๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ 

วันอังคารท ี๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
ถึง 

วันพฤหัสบดีท ี๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

วันจนัทรท์ ี๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ถึง 

วันอังคารท ี๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

พจิารณาตามความเหมาะสม  

๒ ชาํระเงนค่าสมัครสอบคัดเลือก   วันพุธท ี๑๕ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 
ถึง 

วันเสารท์ ี๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ 

วันอังคารท ี๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
ถึง 

วันพฤหัสบดีท ี๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

วันจนัทรท์ ี๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ถึง 

วันอังคารท ี๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

พจิารณาตามความเหมาะสม 
 

๓ ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และ
ตรวจรา่งกาย  
(เว็บไซต์ www.pccms.ac.th) 

วันจนัทรท์ ี๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ วันจนัทรท์ ี๑๘ เมษายน ๒๕๖๕  ไม่มีการสอบสมัภาษณ ์ พจิารณาตามความเหมาะสม  

๔ สอบสัมภาษณ์ และส่ งผลตรวจร่างกาย ณ 
วทยาลัยวทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟาจุฬาภรณ์ 
ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์  
(โรงเรยนรังสีเทคนิค ชัน ๑ อาคารบรหาร ๒ 

วันเสารที์ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ 
(ให้นําสําเนาเอกสารการสมัคร 

พรอ้มทงัฉบบัจรงมาแสดงในวัน
สอบสมัภาษณ์) 

วันพธุท ี๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ 
(ให้นําสําเนาเอกสารการสมัคร 

พรอ้มทงัฉบับจรงมาแสดงในวนั
สอบสมัภาษณ)์ 

ไม่มีการสอบสมัภาษณ์ พจิารณาตามความเหมาะสม  

เอกสารแนบทา้ย ๒ 



ที กิจกรรมการรบัสมัคร 

รอบที ๑ 
แฟมสะสมผลงาน 

(Portfolio)  
โครงการเพชรจุฬาภรณ์ 

รอบที ๒ โควตา (Quota) 
โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ 

และ 
โครงการจุฬาภรณ์-EEC  

รอบที ๓ รบัญตรงรว่มกัน
(Admission) 

โครงการศรทัธาจุฬาภรณ์  

รอบที ๔ รบัตรงอิสระ 
(Direct Admission) 

บ ร ษั ท  ก ส ท  โท รค ม น าค ม  จํ ากั ด  (CAT) 
สํานักงานใหญ)่ 

๕ ประกาศรายชือผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์
ของวทยาลัยฯ และ ทปอ.  

วันอังคารท ี๒ กมุภาพันธ ์๒๕๖๕ วันจนัทรท์ ี๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีท ี๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ พจิารณาตามความเหมาะสม  

๖ ยืนยันสิทธใินระบบเคลียรร์งเฮาส์  
(Clearing-house)  

วันจนัทรท์ ี๗ กมุภาพันธ ์๒๕๖๕ 
ถึง 

วันอังคารที ๘ กมุภาพันธ ์๒๕๖๕ 

วันพธุท ี๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ถึง 

วันพฤหัสบดีท ี๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

วันพุธท ี๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ถึง 

วันพฤหัสบดีท ี๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

วันพธุท ี๘ มถิุนายน ๒๕๖๕ 
ถึง 

วันพฤหัสบดีท ี๙ มถิุนายน ๒๕๖๕ 
๗ ผู้สมัครสละสิทธใินระบบ ท ี

https://www.mytcas.com 
วันพธุท ี๙ กมุภาพันธ ์๒๕๖๕ วันศุกรท์ ี๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระบบ TCAS ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ 

หากไม่ต้องการเข้าศึกษา ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ 

๘ ประกาศรายชือผู้ยืน ยัน สิทธิเข้ าศึกษาทาง
เว็บไซต์ของวทยาลัยฯ 

วันจนัทรท์ ี๑๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๕ วันจนัทรท์ ี๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันจนัทรท์ ี๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันพธุท ี๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๙ รายงานตัวขึนทะเบียนเปนนักศึกษา คณะ
เทคโนโล ยีวทยาศาสตร์สุขภาพ  วทยาลัย
วทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟาจุฬาภรณ์  
ราชวทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ภายในวันที ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  

(ผ่านระบบออนไลน์)  

 


