
 

ประกาศ คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ

เร ��อง     การรบัสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรว �ทยาศาสตรบัณฑติ สาขาว �ชารงัสีเทคนิค คณะ

เทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ ประจาํป�การศึกษา ๒๕๖๖ (ฉบับแก้ไขครั�งที� ๑)

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

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

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

การศึกษา ๒๕๖๖ จงึกําหนดรายละเอียดจาํนวนการรบัเข้าศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัคร ขั�นตอนการรบัสมัครและ

หลักเกณฑว์ �ธกีารคัดเลือก ดังต่อไปนี�

 

๑. จาํนวนรบัเข้าศึกษา

 

            จาํนวน ๗๐ คน โดยแบง่จาํนวนการรบัเข้าศึกษาเป�น ๔ รอบ ดังนี�

 

รอบที� ๑   โครงการเพชรจุฬาภรณ์ (การรบัด้วยแฟ�ม Portfolio)  จาํนวน   ๒๐  คน

รอบที� ๒  โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ (การรบัแบบโควตา)    จาํนวน   ๑๕  คน

รอบที� ๒  โครงการจุฬาภรณ์-EEC (การรบัแบบโควตา)  จาํนวน   ๒๙  คน

รอบที� ๓  โครงการศรทัธาจุฬาภรณ์ (การรบัแบบ Admission)   จาํนวน   ๕  คน

รอบที� ๓  โครงการจุฬาภรณ์-EEC (การรบัแบบ Admission)  จาํนวน   ๑  คน

รอบที� ๔  รบัตรงอิสระ (Direct Admission)     (พิจารณาตามความเหมาะสม)

 

 

หมายเหตุ : 

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

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

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

            ๒. การรบัเข้าศึกษารอบที� ๒ โครงการจุฬาภรณ์-EEC ดําเนินการรบัสมัครโดยคณะสหเวชศาสตร์

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 กลุ่มการ

เร �ยนว �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�จะมีต่อไป

อย่างเครง่ครดัทกุประการ

 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะแต่ละโครงการ

รอบที� ๑ โครงการเพชรจุฬาภรณ์ (การรบัด้วยแฟ�ม Portfolio)

๑) ต้องเป�นผู้ที�กําลังศึกษาชั�นมัธยมศึกษาชั�นป�ที� ๖ ป�การศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มการเร �ยน  ว �ทยาศาสตร์

– คณิตศาสตร ์และจะต้องผ่านการเร �ยนใน ๓ กลุ่มสาระการเร �ยนรู ้ดังนี� กลุ่มสาระว �ทยาศาสตร ์ไม่น้อยกวา่ ๑๘

หน่วยกิต กลุ่มสาระการเร �ยนรูค้ณิตศาสตร ์ ไม่น้อยกวา่ ๑๐ หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเร �ยนรูภ้าษาต่าง

ประเทศไม่น้อยกวา่ ๙ หน่วยกิต

๒) มีผลการเร �ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนสะสมเฉลี�ย (GPAX) ๔ หร �อ ๕ ภาคการศึกษา

(ม.๔ จนถึงวนัสมัคร) ไม่น้อยกวา่ ๓.๗๕ 

๓) มีผลการเร �ยนสะสมเฉลี�ยในกลุ่มสาระว �ชาคณิตศาสตร ์ ว �ทยาศาสตร ์ และภาษาอังกฤษระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ๔ หร �อ ๕ ภาคการศึกษา (ม.๔ จนถึงวนัสมัคร) ไม่น้อยกวา่ ๓.๕๐

๔) ต้องมีแฟ�มสะสมผลงาน จาํนวนไม่เกิน ๒๐ หน้า ประกอบด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี�

    ๔.๑ ประวติัส่วนตัว

    ๔.๒ รางวลั และผลงานทางด้านว �ชาการ

    ๔.๓ กิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จติอาสา และกิจกรรมอื�น ๆ

๕) มีผลการทดสอบวดัความถนัดทั�วไป (TGAT) โดยมีคะแนนรวมทกุรายว �ชาไม่น้อยกวา่รอ้ยละ ๓๐

 

รอบที� ๒ โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ (การรบัแบบโควตา)

๑) ต้องเป�นผู้ที�กําลังศึกษาชั�นมัธยมศึกษาชั�นป�ที� ๖ ในภาคเร �ยนสุดทา้ยหร �อสําเรจ็การศึกษาใน

ระดับชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖ ในป�การศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มการเร �ยน   ว �ทยาศาสตร ์ – คณิตศาสตร ์ โรงเร �ยนว �ทยา

ศาสตรจุ์ฬาภรณราชว �ทยาลัย หร �อโรงเร �ยนสาธติแห่งมหาว �ทยาลัยธรรมศาสตร ์ และจะต้องผ่านการเร �ยนใน ๓

กลุ่มสาระการเร �ยนรู ้ดังนี� กลุ่มสาระว �ทยาศาสตร ์ไม่น้อยกวา่ ๑๘ หน่วยกิต กลุ่มสาระการเร �ยนรูค้ณิตศาสตร ์ไม่

น้อยกวา่ ๑๐ หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเร �ยนรูภ้าษาต่างประเทศไม่น้อยกวา่ ๙ หน่วยกิต

๒) มีผลการเร �ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนสะสมเฉลี�ย (GPAX) ๕ หร �อ ๖ ภาคการศึกษา

(ม.๔ จนถึงวนัสมัคร) ไม่น้อยกวา่ ๓.๒๕ 

๓) มีผลการทดสอบวดัความถนัดทั�วไป (TGAT) โดยมีคะแนนรวมทกุรายว �ชาไม่น้อยกวา่รอ้ยละ ๓๐



๔) มีผลการทดสอบ A-level (รหัส ๖๑ คณิตศาสตรป์ระยุกต์ ๑, รหัส ๖๔ ฟ�สิกส์, รหัส ๖๕ เคมี และ

รหัส ๖๖ ชวีว �ทยา) โดยมีคะแนนในแต่ละรายว �ชาไม่น้อยกวา่รอ้ยละ ๓๐

 

รอบที� ๒ โครงการจุฬาภรณ์-EEC (การรบัแบบโควตา)

๑) ต้องเป�นผู้ที�กําลังศึกษาชั�นมัธยมศึกษาชั�นป�ที� ๖ ในภาคเร �ยนสุดทา้ย หร �อสําเรจ็การศึกษาใน

ระดับชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖ ในป�การศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มการเร �ยน  ว �ทยาศาสตร ์– คณิตศาสตร ์ที�มีทะเบยีนบา้น

หร �อเป�นผู้ที�กําลังศึกษาในโรงเร �ยนในภาคตะวนัออกและพื�นที�พัฒนาชายฝ�� งทะเลตะวนัออก จาํนวน ๑๒ จงัหวดั

ประกอบด้วย จนัทบุร � ฉะเชงิเทรา ชลบุร � ตราด นครนายก ปราจนีบุร � พระนครศร �อยุธยา ระยอง ลพบุร �

สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุร � และจะต้องผ่านการเร �ยนใน ๓ กลุ่มสาระการเร �ยนรู ้ ดังนี� กลุ่มสาระ

ว �ทยาศาสตร ์ ไม่น้อยกวา่ ๑๘ หน่วยกิต กลุ่มสาระการเร �ยนรูค้ณิตศาสตร ์ ไม่น้อยกวา่ ๑๐ หน่วยกิต และกลุ่ม

สาระการเร �ยนรูภ้าษาต่างประเทศไม่น้อยกวา่ ๙ หน่วยกิต

๒) มีผลการเร �ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนสะสมเฉลี�ย (GPAX) ๕ หร �อ ๖ ภาคการศึกษา

(ม.๔ จนถึงวนัสมัคร) ไม่น้อยกวา่ ๓.๒๕ 

๓) มีผลการทดสอบวดัความถนัดทั�วไป (TGAT) โดยมีคะแนนรวมทกุรายว �ชาไม่น้อยกวา่รอ้ยละ ๓๐

๔) มีผลการทดสอบ A-level (รหัส ๖๑ คณิตศาสตรป์ระยุกต์ ๑, รหัส ๖๔ ฟ�สิกส์, รหัส ๖๕ เคมี และ

รหัส ๖๖ ชวีว �ทยา) โดยมีคะแนนในแต่ละรายว �ชาไม่น้อยกวา่รอ้ยละ ๓๐

 

รอบที� ๓ โครงการศรทัธาจุฬาภรณ์ (การรบัแบบ Admission)

๑) ต้องเป�นผู้สําเรจ็การศึกษาชั�นมัธยมศึกษาชั�นป�ที� ๖ และจะต้องผ่านการเร �ยนใน ๓ กลุ่มสาระการ

เร �ยนรู ้ดังนี� กลุ่มสาระว �ทยาศาสตร ์ไม่น้อยกวา่ ๑๘ หน่วยกิต กลุ่มสาระการเร �ยนรูค้ณิตศาสตร ์ไม่น้อยกวา่ ๑๐

หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเร �ยนรูภ้าษาต่างประเทศไม่น้อยกวา่ ๙ หน่วยกิต

๒) มีผลการเร �ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (๖ ภาคการศึกษา) คะแนนสะสมเฉลี�ย (GPAX) ไม่

น้อยกวา่ ๓.๐๐

๓) มีผลการทดสอบวดัความถนัดทั�วไป (TGAT) โดยมีคะแนนรวมทกุรายว �ชาไม่น้อยกวา่รอ้ยละ ๓๐

๔) มีผลการทดสอบ A-level (รหัส ๖๑ คณิตศาสตรป์ระยุกต์ ๑, รหัส ๖๔ ฟ�สิกส์, รหัส ๖๕ เคมี และ

รหัส ๖๖ ชวีว �ทยา) โดยมีคะแนนในแต่ละรายว �ชาไม่น้อยกวา่รอ้ยละ ๓๐

 

รอบที� ๓ โครงการจุฬาภรณ์-EEC (การรบัแบบ Admission)

๑) ต้องเป�นผู้ที�สําเรจ็การศึกษาในระดับชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖ กลุ่มการเร �ยน   ว �ทยาศาสตร ์ –

คณิตศาสตร ์ ที�มีทะเบยีนบา้น หร �อเป�นผู้ที�กําลังศึกษาในโรงเร �ยนในภาคตะวนัออกและพื�นที�พัฒนาชายฝ�� งทะเล

ตะวนัออก จาํนวน ๑๒ จงัหวดั ประกอบด้วย จนัทบุร � ฉะเชงิเทรา ชลบุร � ตราด นครนายก ปราจนีบุร �

พระนครศร �อยุธยา ระยอง ลพบุร � สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุร � และจะต้องผ่านการเร �ยนใน ๓ กลุ่มสาระ

การเร �ยนรู ้ดังนี� กลุ่มสาระว �ทยาศาสตร ์ไม่น้อยกวา่ ๑๘ หน่วยกิต กลุ่มสาระการเร �ยนรูค้ณิตศาสตร ์ไม่น้อยกวา่

๑๐ หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเร �ยนรูภ้าษาต่างประเทศไม่น้อยกวา่ ๙ หน่วยกิต

๒) มีผลการเร �ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (๖ ภาคการศึกษา) คะแนนสะสมเฉลี�ย (GPAX) ไม่

น้อยกวา่ ๓.๐๐

๓) มีผลการทดสอบวดัความถนัดทั�วไป (TGAT) โดยมีคะแนนรวมทกุรายว �ชาไม่น้อยกวา่รอ้ยละ ๓๐

๔) มีผลการทดสอบ A-level (รหัส ๖๑ คณิตศาสตรป์ระยุกต์ ๑, รหัส ๖๔ ฟ�สิกส์, รหัส ๖๕ เคมี และ

รหัส ๖๖ ชวีว �ทยา) โดยมีคะแนนในแต่ละรายว �ชาไม่น้อยกวา่รอ้ยละ ๓๐

 

รอบที� ๔ รบัตรงอิสระ (การรบัแบบ Direct Admission)      



๑) ต้องเป�นผู้สําเรจ็การศึกษาชั�นมัธยมศึกษาชั�นป�ที� ๖ และจะต้องผ่านการเร �ยนใน ๓ กลุ่มสาระการ

เร �ยนรู ้ดังนี� กลุ่มสาระว �ทยาศาสตร ์ไม่น้อยกวา่ ๑๘ หน่วยกิต กลุ่มสาระการเร �ยนรูค้ณิตศาสตร ์ไม่น้อยกวา่ ๑๐

หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเร �ยนรูภ้าษาต่างประเทศไม่น้อยกวา่ ๙ หน่วยกิต

๒) มีผลการเร �ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (๖ ภาคการศึกษา) คะแนนสะสมเฉลี�ย (GPAX) ไม่

น้อยกวา่ ๓.๐๐

๓) มีผลการทดสอบวดัความถนัดทั�วไป (TGAT) โดยมีคะแนนรวมทกุรายว �ชาไม่น้อยกวา่รอ้ยละ ๓๐

๔) มีผลการทดสอบ A-level (รหัส ๖๑ คณิตศาสตรป์ระยุกต์ ๑, รหัส ๖๔ ฟ�สิกส์, รหัส ๖๕ เคมี และ

รหัส ๖๖ ชวีว �ทยา) โดยมีคะแนนในแต่ละรายว �ชาไม่น้อยกวา่รอ้ยละ ๒๕

 

๓. การรบัสมัคร

 

การเป�ดรบัสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรว �ทยาศาสตรบัณฑติ สาขาว �ชารงัสีเทคนิค คณะ

เทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ป�การ

ศึกษา ๒๕๖๖ ได้เป�ดรบัสมัครทั�งหมด ๔ รอบ โดยกําหนดรายละเอียดระยะเวลาการเป�ดรบัสมัครในแต่ละรอบ

ตามเอกสารแนบทา้ย ๑

 

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 ให้ทาํการตรวจสอบความถูก

ต้อง แล้วจงึบันทกึการสมัคร (หลังจากที�บันทกึการสมัคร จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ 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 ใบสมัคร พิมพ์จากระบบออนไลน์ พรอ้มติดรูปถ่ายของผู้สมัคร ขนาด ๑ นิ�ว (หน้าตรง สวม

ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตาและแวน่ตาดํา) ถ่ายไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน เป�นไฟล์นามสกุล .jpg

๓.๒.๒.๒ สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน (ผู้สมัครลงลายมือชื�อเพื�อรบัรองสําเนาถูกต้อง)

๓.๒.๒.๓ สําเนาทะเบยีนบา้นของผู้สมัคร (ผู้สมัครลงลายมือชื�อเพื�อรบัรองสําเนาถูกต้อง)

๓.๒.๒.๔ สําเนาทะเบยีนบา้นของบดิาหร �อมารดา หร �อผู้ปกครองตามกฎหมาย (ตามคําสั�งศาล)

๓.๒.๒.๕ ใบรบัรองผลการศึกษาที�สถานศึกษาออกให้ เพื�อแสดงวา่กําลังศึกษาอยู่ชั�นมัธยมศึกษาป�ที�

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

๓.๒.๒.๖ เอกสารแสดงคุณสมบัติเฉพาะในแต่ละโครงการที�สมัคร  ตามรายละเอียด ข้อ ๒.๒ เชน่

สําเนาผลการทดสอบวดัความถนัดทั�วไป (TGAT)   สําเนาผลการทดสอบ A-level แฟ�มสะสมผลงาน เป�นต้น

(สําหรบัแฟ�มสะสมผลงานฉบับจร �งให้นํามาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์)

๓.๒.๒.๗ ในกรณีที�ผู้สมัครมี ชื�อ-นามสกุล ตามบัตรประจาํตัวประชาชนไม่ตรงกับสําเนาวฒิุการ

ศึกษา ให้แนบสําเนาหลักฐานการเปลี�ยนชื�อ-นามสกุล พรอ้มกับผู้สมัครลงลายมือชื�อเพื�อรบัรองสําเนาถูกต้อง

 

                    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 �นผ่านเคาน์เตอร์

ธนาคาร 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 และต้อง

กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องตามความเป�นจร �ง ในกรณีที�มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหร �อตรวจพบ

วา่ 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 �ทยาลัยจุฬาภรณ์ตลอดไป นอกจากนี�อาจถูกดําเนินคดีตาม

กฎหมายด้วย

 

๔. เกณฑก์ารพิจารณาผู้มีสิทธิ�สอบสัมภาษณ์และเข้าศึกษา

 

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรว �ทยาศาสตรบัณฑติ สาขาว �ชารงัสีเทคนิค จะ

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

สมัคร และพิจารณาจากคะแนนเอกสารการสมัคร คะแนนสอบสัมภาษณ์ และจะประมวลผลคะแนนรวมจาก

มากไปหาน้อย โดยมีองค์ประกอบ ค่าน�าหนัก (รอ้ยละ) และในรอบที� ๒, รอบที� ๓, และรอบที� ๔ จะมีการกําหนด

ค่าน�าหนักคะแนน (GPAX รอ้ยละ ๒๐, TGAT รอ้ยละ ๔๐ และA-Level รอ้ยละ ๔๐) ทั�งนี� เป�นไปตามคณะ

กรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรว �ทยาศาสตรบัณฑติ สาขาว �ชารงัสีเทคนิค และผลการตัดสินของ

คณะกรรมการการสอบคัดเลือกฯ ถือเป�นที�สิ�นสุด

 

หมายเหตุ :

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

ออก (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� ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจริพร เหล่าธรรมทศัน์)

คณบดีคณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ

 

 



 

 

ปฏิทนิการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชารงัสีเทคนิค ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
 

ท่ี กิจกรรมการรบัสมัคร 
รอบท่ี ๑ 

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
โครงการเพชรจุฬาภรณ์ 

รอบท่ี ๒ โควตา (Quota) 
โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ และ 

โครงการจุฬาภรณ์-EEC  

รอบท่ี ๓ รบัตรงรว่มกัน
(Admission) 

โครงการศรทัธาจุฬาภรณ์ และ
โครงการจุฬาภรณ์-EEC  

รอบท่ี ๔ รบัตรงอิสระ  
(Direct Admission) 

๑ รบัสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารงัสีเทคนิค ผ่านเว็บไซต์ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๖๕  
ถึง 

วันอาทิตย์ท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ 

วันพุธท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 
ถึง 

วันศุกรท่ี์ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 

วันอาทิตย์ท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
ถึง 

วันเสารท่ี์ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

พิจารณาตามความเหมาะสม  

๒ ชาํระเงนิค่าสมัครสอบคัดเลือก   วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๖๕ 
ถึง 

วันอาทิตย์ท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ 

วันพุธท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 
ถึง 

วันศุกรท่ี์ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 

วันอาทิตย์ท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
ถึง 

วันเสารท่ี์ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

พิจารณาตามความเหมาะสม 
 

๓ ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจ
รา่งกาย (เว็บไซต์ www.pccms.ac.th) 

วันจนัทรท่ี์ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ วันจนัทรท่ี์ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖  ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ พิจารณาตามความเหมาะสม  

๔ สอบสัมภาษณ์และส่งผลตรวจรา่งกาย  
(ผ่านระบบออนไลน์) 

วันเสารท่ี์ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ 
 

วันพุธท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖  ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ พิจารณาตามความเหมาะสม  

๕ ประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ของ
วิทยาลัยฯ และ ทปอ.  

วันอังคารท่ี ๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ วันเสารท่ี์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พิจารณาตามความเหมาะสม  

๖ ยืนยันสิทธิใ์นระบบเคลียรร์งิเฮาส์  
(Clearing-house)  

วันอังคารท่ี ๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๖ 
ถึง 

วันพุธท่ี ๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๖ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึง 
วันศุกรท่ี์ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

วันเสารท่ี์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
ถึง 

วันอาทิตย์ท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

วันพุธท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
ถึง 

วันพฤหัสบดีท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
๗ ผู้สมัครสละสิทธิใ์นระบบ ท่ี 

https://www.mytcas.com 
วันพฤหัสบดีท่ี ๙ กุมภาพันธ ์๒๕๖๖  
หรอื วันเสารท่ี์ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

วันเสารท่ี์ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระบบ TCAS ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ ์
หากไม่ต้องการเข้าศึกษา ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ ์

๘ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์
ของวิทยาลัยฯ 

วันจนัทรท่ี์ ๑๓ กุมภาพันธ ์๒๕๖๖ วันพุธท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ วันจนัทรท่ี์ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันพุธท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ 

๙ รายงานตัวข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา คณะเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรสุ์ขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตรก์ารแพทย์
เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ภายในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
(ผ่านระบบออนไลน์) 

เอกสารแนบทา้ย ๑ เอกสารแนบทา้ย ๑ 
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