
 

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์

เร ��อง     การรบัสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ ประจาํป�การศึกษา ๒๕๖๕

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

  ด้วยคณะพยาบาลศาสตร ์ ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

จะรบัสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ   ประจาํป�การศึกษา ๒๕๖๕ จงึกําหนดรายละเอียด

จาํนวนการรบัเข้าศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัคร ขั�นตอนการรบัสมัคร และหลักเกณฑว์ �ธกีารพิจารณาผู้มีสิทธิ�เข้า

ศึกษา ดังต่อไปนี�

 

๑. จาํนวนรบัเข้าศึกษา

จาํนวน ๘๐ คน โดยแบง่จาํนวนการรบัเข้าศึกษาเป�น ๔ รอบ ดังนี�

รอบที� ๑ โครงการเพชรจุฬาภรณ์ (การรบัด้วย Portfolio) จาํนวน ๖๐ คน

รอบที� ๒ โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ (การรบัแบบโควตา) จาํนวน ๑๕ คน

รอบที� ๓ โครงการศรทัธาจุฬาภรณ์ (การรบัแบบ Admission) จาํนวน ๕ คน

รอบที� ๔ รบัตรงอิสระ (การรบัแบบ Direct Admission) พิจารณาตามความเหมาะสม

 

หมายเหตุ :

การรบัรอบที� ๑ รอบที� ๒ และ รอบที� ๔ ดําเนินการโดย คณะพยาบาลศาสตร ์ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตร์

การแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ รบัสมัครผ่านเวบ็ไซต์

http://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission

การรบัรอบที� ๓ ดําเนินการรบัโดยสมาคมที�ประชุมอธกิารบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทาํหน้าที�เป�น

ส่วนกลางในการรบัสมัครผ่านเวบ็ไซต์

http://www.mytcas.com

 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๒.๑ คุณสมบัติทั�วไป

๒.๑.๑ กําลังศึกษา หร �อสําเรจ็การศึกษา ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖ สายว �ทยาศาสตร์

๒.๑.๒ มีสัญชาติไทย มีความประพฤติเร �ยบรอ้ย สุขภาพแข็งแรง ไม่มีความพิการที�เป�นอุปสรรคต่อ

การปฏิบัติงานในว �ชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ไม่มีตาบอดสีชนิดรุนแรง

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

๒.๒.๑ ความสูงไม่น้อยกวา่ ๑๕๐ เซนติเมตร ดัชนีมวลกาย (BMI) น้อยกวา่ ๓๐ กิโลกรมัต่อตาราง

เมตร

๒.๒.๒ ผ่านเกณฑท์ดสอบภาษาอังกฤษ   ตามที�คณะพยาบาลศาสตร ์ ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์าร

แพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ กําหนดไวท้า้ยประกาศ

๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะในแต่ละโครงการ

รอบที� ๑ โครงการเพชรจุฬาภรณ์ (การรบัด้วย Portfolio)

๑) กําลังศึกษาชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖ และเมื�อสําเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมี

หน่วยกิตในกลุ่มสาระการเร �ยนรูว้ �ทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเร �ยนรูค้ณิตศาสตร ์ครบถ้วน

๒) มีคะแนนเฉลี�ยสะสม (GPAX) ตั�งแต่ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๔ ถึงมัธยมศึกษาป�ที� ๖ (เฉพาะภาคเร �ยน

ต้น) รวม ๕ ภาคการศึกษาไม่ต�ากวา่ ๓.๕๐

๓) มีภาวะผู้นํา เชน่ เป�นหัวหน้าโครงการ หร �อดําเนินการจดักิจกรรม หร �อการได้รบัรางวลั/เกียรติ

บัตรด้านต่างๆ

๔) มีความสามารถภาษาอังกฤษระดับดีมาก   คะแนนผลสัมฤทธิ�การเร �ยนรายว �ชาภาษาอังกฤษในชั�น

มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ ๓.๕๐ ขึ�นไป (กรณีมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบ



มาตรฐาน ได้แก่ MU-ELT, CU-TEP, TU-GET, TOEIC, TOEFL, IELTS จะได้รบัการพิจารณาเป�นพิเศษ (ให้ผู้

สมัครยื�นผลการทดสอบ เพื�อประกอบการพิจารณา)

 

รอบที� ๒ โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ (การรบัแบบโควตา)

๑) กําลังศึกษาชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖ จากโรงเร �ยนจุฬาภรณราชว �ทยาลัย

๒) ที�มีคะแนนสะสมเฉลี�ย (GPAX) ตั�งแต่ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๔ ถึงชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖ (เฉพาะภาค

เร �ยนต้น) รวม ๕ ภาคการศึกษา ๓.๒๕ ขึ�นไป

๓) มีความสามารถภาษาอังกฤษระดับดี   โดยมีคะแนนผลสัมฤทธิ�ทางการเร �ยนว �ชา ภาษาอังกฤษใน

ชั�นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ ๓.๒๕ ขึ�นไป กรณีมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบ

มาตรฐาน ได้แก่ MU-ELT, CU-TEP, TU-GET, TOEIC, TOEFL, IELTS (ให้ผู้สมัครยื�นผลการทดสอบ เพื�อ

ประกอบการพิจารณา)

        ๔) ผลการสอบ ๗ ว �ชาสามัญ คือ ว �ชาคณิตศาสตร ์๑ ว �ชาเคมี ว �ชาฟ�สิกส์ ว �ชาชวีว �ทยา ว �ชาภาษาอังกฤษ

ว �ชาภาษาไทย และ ว �ชาสังคมศึกษา แต่ละว �ชาไม่ต�ากวา่ ๒๐ คะแนน และคะแนนรวมทกุรายว �ชาไม่ต�ากวา่ ๒๑๐

คะแนน

 

รอบที� ๓ โครงการศรทัธาจุฬาภรณ์ (การรบัแบบ Admission)

๑) สําเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเร �ยนรูว้ �ทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเร �ยนรูค้ณิตศาสตร ์ครบถ้วน

๒) มีคะแนนสะสมเฉลี�ย (GPAX) ตั�งแต่ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๔ ถึงชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖   ไม่ต�ากวา่

๒.๗๕

๓) ผลการสอบ ๗ ว �ชาสามัญ คือ ว �ชาคณิตศาสตร ์ ๑ ว �ชาเคมี ว �ชาฟ�สิกส์ ว �ชาชวีว �ทยา  ว �ชาภาษา

อังกฤษ ว �ชาภาษาไทย และ ว �ชาสังคมศึกษา แต่ละว �ชาไม่ต�ากวา่ ๒๐ คะแนน และคะแนนรวมทกุรายว �ชาไม่ต�า

กวา่ ๑๗๕ คะแนน

 

รอบที� ๔ รบัตรงอิสระ (การรบัแบบ Direct Admission)

๑) สําเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเร �ยนรูว้ �ทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเร �ยนรูค้ณิตศาสตร ์ครบถ้วน

๒) มีคะแนนสะสมเฉลี�ย (GPAX) ตั�งแต่ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๔ ถึงชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖  ไม่ต�ากวา่

๒.๗๕

๓) มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ดังนี� 

-  ผลการทดสอบวดัความถนัดทั�วไป (GAT) ในส่วนที� ๑ ความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิด

เชงิว �เคราะห์/และการแก้โจทย์ป�ญหา และส่วนที� ๒ ความสามารถในการสื�อสารด้วยภาษาอังกฤษ ทั�งส่วนที� ๑

และส่วนที� ๒ มีคะแนนไม่ต�ากวา่ ๓๐ คะแนน

- คะแนนผลการทดสอบความถนัดทางว �ทยาศาสตร ์(PAT๒) ไม่ต�ากวา่ ๙๐ คะแนน

 

๓. การรบัสมัคร

๓.๑ รอบการรบัสมัคร มีทั�งหมด ๔ รอบ ดังนี�

๓.๑.๑ รอบที� ๑ โครงการเพชรจุฬาภรณ์ (การรบัด้วย Portfolio) ผู้สมัครต้องศึกษาว �ธกีารสมัคร

และกรอกข้อมูลการรบัสมัครทางอินเตอรเ์น็ต ระหวา่งวนัที� ๑ - ๒๐  พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที�เวบ็ไซต์ 

http://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission

๓.๑.๒ รอบที� ๒ โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ (การรบัแบบโควตา) ผู้สมัครต้องศึกษาว �ธกีารสมัคร และ

กรอกข้อมูลการรบัสมัครทางอินเตอรเ์น็ต ระหวา่งวนัที� ๑ - ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที�เวบ็ไซต์

http://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission

๓.๑.๓ รอบที� ๓ โครงการศรทัธาจุฬาภรณ์ (การรบัแบบ Admission) ผู้สมัครต้องศึกษาว �ธกีารสมัคร

และกรอกข้อมูลการรบัสมัครทางอินเตอรเ์น็ต ระหวา่งวนัที� ๗ – ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที�เวบ็ไซต์ 

http://www.mytcas.com 

๓.๑.๔ รอบที� ๔ รบัตรงอิสระ (การรบัแบบ Direct Admission) ผู้สมัครต้องศึกษาว �ธกีารสมัคร

และกรอกข้อมูลการรบัสมัครทางอินเตอรเ์น็ต ที�เวบ็ไซต์

http://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission ซึ�งจะพิจารณาการรบัสมัครตามความเหมาะ

สมในภายหลัง

 

๓.๒ ว �ธกีารรบัสมัคร



การรบัสมัครในรอบที� ๑ รอบที� ๒ และรอบที� ๔ สมัครระบบออนไลน์ โดยเข้าเวบ็ไซต์

http://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission เพื�อทาํการกรอกข้อมูลตามรายละเอียด และขั�น

ตอนที�กําหนด ดังต่อไปนี�

๓.๒.๑ ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลออนไลน์ ในเวบ็ไซต์

http://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission  เมื�อกรอกข้อมูลแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้อง

จงึบันทกึการสมัคร (หลังบันทกึการสมัครจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้)

 

รหัสผ่าน (Password) ที�ได้รบัจากการสมัครออนไลน์ควรเก็บเป�นความลับ

สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที� :

 Inbox Facebook : คณะพยาบาลศาสตร ์ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์

Line : @๙๑๘akqee (Facuty of Nursing)

โทร. ๐๒-๕๗๖-๖๗๐๐ ต่อ ๘๒๒๒ ในวนัและเวลาราชการ

 

๓.๒.๒ แนบไฟล์เอกสารหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการสมัคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี�

๓.๒.๒.๑ รูปถ่ายดิจติอลของผู้สมัคร ขนาด ๑ นิ�ว แต่งกายสุภาพ หน้าตรงเต็มหน้า ไม่สวมหมวก ไม่

สวมแวน่ตาดํา ถ่ายไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน เป�นไฟล์นามสกุล .jpg หร �อ .png โดยมีความกวา้ง ๑๘๐-๕๐๐ พิกเซล

ความสูง ๒๐๐-๖๐๐ พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน ๖๐๐ KB

๓.๒.๒.๒ สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน ผู้สมัครลงลายมือชื�อรบัรองสําเนาถูกต้อง

๓.๒.๒.๓ ใบรบัรองผลการศึกษาที�สถานศึกษาออกให้เพื�อแสดงวา่กําลังศึกษาอยู่ชั�นมัธยมศึกษาป�ที�

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

๓.๒.๒.๔ เอกสารแสดงคุณสมบัติเฉพาะในแต่ละโครงการ ตามรายละเอียดข้อ ๒.๓ (รอบที� ๑ และ

รอบที� ๒   ใบแสดงภาวะผู้นําจากทางโรงเร �ยน / ใบแสดงผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วย

ข้อสอบมาตรฐาน ได้แก่ MU-ELT, CU-TEP, TU-GET, TOEIC, TOEFL, IELTS)

๓.๒.๒.๕ ผลงานจากแฟ�มสะสมผลงาน (เฉพาะผู้สมัครสอบรอบที� ๑) ผู้สมัครสรุปข้อมูลจากแฟ�ม

สะสมผลงาน และupload ข้อมูล ไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ (สําหรบัแฟ�มสะสมผลงานฉบับจร �ง ให้นํามาแสดงใน

วนัสอบสัมภาษณ์)

๓.๒.๒.๖ ในกรณีที�ผู้สมัครมีชื�อและ/หร �อนามสกุลตามบัตรประจาํตัวประชาชนไม่ตรงกับสําเนาวฒิุ

การศึกษา ให้ถ่ายสําเนาหลักฐานการเปลี�ยนชื�อและ/หร �อนามสกุล ผู้สมัครลงลายมือชื�อรบัรองสําเนาถูกต้อง

 

๓.๒.๓ สั�งพิมพ์เอกสารจากการสมัครภายในระยะเวลาที�กําหนด

๓.๒.๓.๑ ใบสมัคร

๓.๒.๓.๒ ใบชาํระเง �น จาํนวน ๒๕๐ บาท (สองรอ้ยห้าสิบบาทถ้วน)

๓.๒.๓.๓  แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (เพื�อนําไปตรวจรา่งกายจากโรงพยาบาลของรฐัหร �อ

เอกชนที�มีความน่าเชื�อถือ หลังจากได้รบัการคัดเลือกให้มีสิทธิ�เข้าสอบสัมภาษณ์)

 

๓.๒.๔ ให้ผู้สมัครพิมพ์เอกสารการชาํระเง �นค่าสมัครจากระบบ และนําไปชาํระเง �นผ่านเคาน์เตอร์

ธนาคาร หร �อผ่านระบบ Internet Banking

 

๓.๒.๕ การลงทะเบยีนสมัครสอบจะสมบูรณ์ต่อเมื�อได้ชาํระเง �นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ภายใน

ระยะเวลาที�กําหนด

 

การสมัครสอบตามขั�นตอนข้างต้น ถือวา่ผู้สมัครเป�นผู้ลงลายมือชื�อและรบัรองความถูกต้องข้อมูลดัง

กล่าว ตามพระราชบัญญัติวา่ด้วยธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ ดังนั�น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอัน

เป�นเทจ็ อาจมีความผิดฐานแจง้ความเทจ็ต่อเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ ผู้สมัครสอบ

ต้องรบัผิดชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองวา่ เป�นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรบัสมัครสอบ และต้อง

กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องตามความเป�นจร �ง ในกรณีที�มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหร �อตรวจพบ

วา่ เอกสารหลักฐาน ซึ�งผู้สมัครสอบนํามายื�นไม่ตรงหร �อไม่เป�นไปตามประกาศรบัสมัครของคณะพยาบาลศาสตร์

ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ จะถือวา่ผู้สมัครสอบเป�นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั�งนี�

มาตั�งแต่ต้น

 

๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร

๓.๓.๑ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร รอบที� ๑ รอบที� ๒ และรอบที� ๔ จาํนวน ๒๕๐ บาท



๓.๓.๒ ค่าธรรมเนียมในการสมัครรอบที� ๓ ให้เป�นไปตามประกาศของสมาคมที�ประชุมอธกิารบดีแห่ง

ประเทศไทย (ทปอ.)

 

๔. หลักฐานประกอบการสมัคร ต้องนํามาแสดงวนัสอบสัมภาษณ์

๔.๑ ใบสมัครที�พิมพ์จากระบบออนไลน์ พรอ้มติดรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ�ว ที�ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน

โดยเป�นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หร �อแวน่ตาทกุประเภท และลงลายมือชื�อผู้สมัคร วนั เดือน ป� ที�สมัคร ใน

ทา้ยเอกสารด้วย

๔.๒ สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้สมัคร  จาํนวน ๑ ชุด

๔.๓ สําเนาทะเบยีนบา้นของผู้สมัคร  จาํนวน ๑ ชุด

๔.๔ สําเนาทะเบยีนบา้นของบดิาและมารดาหร �อผู้ปกครองตามกฎหมาย (ตามคําสั�งศาล)  จาํนวน ๑

ชุด

๔.๕ สําเนาหลักฐานการเปลี�ยนชื�อและ/หร �อนามสกุล (ถ้ามี) จาํนวน ๑ ชุด

๔.๖ หลักฐานการชาํระเง �นจากธนาคาร

๔.๗ สําเนาหลักฐานคุณวฒิุการศึกษา พรอ้มทั�งแสดงเอกสารฉบับจร �ง

๔.๗.๑ ใบรบัรองผลการศึกษา(ปพ.๗) ที�มีตราโรงเร �ยนประทบั(เฉพาะผู้สมัครรอบที� ๑ และรอบที� ๒)

๔.๗.๒ ใบระเบยีนแสดงผลการเร �ยน (ปพ.๑) 

๔.๗.๓ ใบประกาศนียบัตร (ปพ.๒) (ถ้ามี)

๔.๘ ใบรบัรองจากทางโรงเร �ยน (Letter of Recommendation) ที�แสดงถึงภาวะผู้นําของผู้สมัคร

โดยให้ผู้อํานวยการโรงเร �ยน หร �อผู้แทนลงนามรบัรอง พรอ้มประทบัตราโรงเร �ยนเร �ยบรอ้ยแล้ว (เฉพาะผู้สมัคร

รอบที� ๑ และรอบที� ๒)

๔.๙ สําเนาเอกสารแสดงผลการทดสอบวดัความรูภ้าษาอังกฤษ (ถ้ามี)

๔.๑๐ แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ�เข้าสอบสัมภาษณ์ไปตรวจ

รา่งกายจากโรงพยาบาลของรฐั หร �อเอกชนที�มีความน่าเชื�อถือ 

 

๕. เกณฑก์ารพิจารณาผู้มีสิทธิ�สอบสัมภาษณ์ และตรวจรา่งกาย

พิจารณาจากคุณสมบัติทั�วไป คุณสมบัติเฉพาะ คะแนนสะสมเฉลี�ย (GPAX) เอกสารการสมัครและ

คะแนนผลการสอบที�กําหนดในแต่ละรอบ ทั�งนี�เป�นไปตามมติที�ประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้า

ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ ประจาํป�การศึกษา ๒๕๖๕ คณะพยาบาลศาสตร ์ ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตร์

การแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์

 

๖. เกณฑก์ารพิจารณาผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

พิจารณาจากคะแนนผลการสอบวดัผลความรู ้และคะแนนการสอบสัมภาษณ์ โดยผลการตัดสินของ

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ ประจาํป�การศึกษา ๒๕๖๕ คณะพยาบาล

ศาสตร ์ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ถือวา่เป�นที�สิ�นสุด

 

๗. การประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

๗.๑ ประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษาที�เวบ็ไซต์ของว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์

http://www.pccms.ac.th และ http://www.nurse.pccms.ac.th  และเวบ็ไซต์ของสมาคมที�

ประชุมอธกิารบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) http://www.mytcas.com

๗.๒ การประกาศชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา จะประกาศรายชื�อเร �ยงตามลาํดับการสมัคร

 

๘. การรายงานตัวและขึ�นทะเบยีนนักศึกษาใหม่

เป�นไปตามประกาศของคณะพยาบาลศาสตร ์    ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ 

ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ สามารถดูรายละเอียดได้ที� 

http://www.pccms.ac.th และ http://www.nurse.pccms.ac.th

 

ประกาศ ณ วนัที� ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทศันา บุญทอง)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์



 

วนัอาทติยท์ี� ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

วนัเสารท์ี� ๒๐ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๔

วนัพฤหัสบดีที� ๒๕ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๔

วนัอังคารที� ๓๐ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๔













 

 

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 

๕ 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 ประวติัส่วนตัว 
   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) แฟมสะสมผลงาน 
๙) เรยงความในหัวข้อทกีําหนด 
 
หมายเหตุ ให้ผู้สมัครนําสําเนาเอกสารการสมัคร พรอ้มทัง
ฉบับจรงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ 

เอกสารแนบท้าย ๑ 



 

 

๒ โควตา 
(Quota) 
โครงการ

ปณิธานจุฬา
ภรณ์  

๒๐ 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 และกลุ่มสาระการเรยนรูภ้าษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 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) 
คะแนนสะสมเฉลีย (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)  

 



 

ประกาศ คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาตรสุ์ขภาพ

เร ��อง     การรบัสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรว �ทยาศาสตรบัณฑติ สาขาว �ชาว �ทยาศาสตรก์าร

เคลื�อนไหวและสุขภาพ ประจาํป�การศึกษา ๒๕๖๕

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

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

ว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ จะรบัสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรว �ทยาศาสตรบัณฑติ สาขาว �ชาว �ทยาศาสตรก์ารคลื�อนไหว

และสุขภาพ ประจาํป�การศึกษา ๒๕๖๕ จงึกําหนดรายละเอียดจาํนวนการรบัเข้าศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัคร ขั�น

ตอนการรบัสมัคร และหลักเกณฑว์ �ธกีารคัดเลือกและพิจารณาผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา ดังต่อไนี�                               

                                                                                       

๑. จาํนวนรบัเข้าศึกษา

 

            จาํนวน ๔๐ คน โดยแบง่จาํนวนการรบัเข้าศึกษาเป�น ๔ รอบ ดังนี�

         

รอบที� ๑   การรบัด้วย Portfolio (โครงการเพชรจุฬาภรณ์)      จาํนวน  ๓๐   คน

รอบที� ๒   การรบัแบบ Quota (โครงการปณิธานจุฬาภรณ์)      จาํนวน  ๕     คน

รอบที� ๓   การรบัแบบ Admission (โครงการศรทัธาจุฬาภรณ์)     จาํนวน  ๕     คน

รอบที� ๔   การรบัแบบ Direct Admission (รบัตรงอิสระ)      พิจารณาตามความเหมาะสม

 

หมายเหตุ :

            การรบัรอบที� ๑ รอบที� ๒ และรอบที� ๔ ดําเนินการโดย สาขาว �ชาว �ทยาศาสตรก์ารเคลื�อนไหวและสุขภาพ

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

สมัครผ่านเวบ็ไซต์ของว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์

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

            การรบัรอบ ๓ ดําเนินการรบั โดยสมาคมที�ประชุมอธกิารบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทาํหน้าที�เป�นส่วน

กลางในการรบัสมัครผ่านเวบ็ไซต์ https://student.mytcas.com

 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

๒.๑ คุณสมบัติทั�วไป

 

                        ๒.๑.๑ กําลังศึกษา หร �อสําเรจ็การศึกษา ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖ หร �อเทยีบเทา่ เฉพาะแผนการ

เร �ยนว �ทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์

                        ๒.๑.๒ มีความประพฤติเร �ยบรอ้ย

                        ๒.๑.๓ ไม่เป�นโรคติดต่อรา้ยแรง โรคสําคัญหร �อมีความผิดปกติทางรา่งกายที�จะเป�นอุปสรรคต่อ

การศึกษาและการปฏิบัติงาน



 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะในแต่ละโครงการ

 

รอบที� ๑ การรบัด้วย Portfolio (โครงการเพชรจุฬาภรณ์)

                        ๑) เป�นผู้มีคะแนนเฉลี�ยสะสม (GPAX) ตั�งแต่ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๔ ถึงมัธยมศึกษาป�ที� ๖ ไม่ต�า

กวา่ ๓.๒๕

                        ๒) ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐาน ได้แก่ TOEIC,

TOEFL, IELTS, MU-ELT, TU-GET หร �อ CU-TEP ให้ผู้สมัครยื�นเพื�อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ทั�งนี�ผล

คะแนนต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ป� นับจากวนัที�ทดสอบจนถึงวนัสอบสัมภาษณ์

                        ๓) จดหมายแนะนําตัวเอง พรอ้มเขียน/พิมพ์บรรยายแสดงถึงความตั�งใจเข้าศึกษาต่อในสาขา

ว �ชาว �ทยาศาสตรก์ารเคลื�อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์าร

แพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ (ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A๔) ยื�นพรอ้มแฟ�มประวติัและผลงาน (Portfolio)

 

รอบที� ๒ การรบัแบบ Quota (โครงการปณิธานจุฬาภรณ์)   

                        ๑) เป�นผู้มีคะแนนเฉลี�ยสะสม (GPAX) ตั�งแต่ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๔ ถึงมัธยมศึกษาป�ที� ๖

(เฉพาะภาคเร �ยนต้น) จากโรงเร �ยนว �ทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชว �ทยาลัย รวม ๕ ภาคการศึกษาไม่ต�ากวา่ ๓.๐๐ และ

จะต้องรกัษาระดับผลการเร �ยนจนสําเรจ็การศึกษาชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๖ (ถ้าสําเรจ็การศึกษาแล้วให้คิดคะแนน

เฉลี�ยสะสมทั�งหมด)

                        ๒) ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐาน ได้แก่ TOEIC,

TOEFL, IELTS, MU-ELT, TU-GET หร �อ CU-TEP ให้ผู้สมัครยื�นเพื�อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ทั�งนี�ผล

คะแนนต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ป� นับจากวนัที�ทดสอบจนถึงวนัสอบสัมภาษณ์

                        ๓) จดหมายแนะนําตัวเอง พรอ้มเขียน/พิมพ์บรรยายแสดงถึงความตั�งใจเข้าศึกษาต่อในสาขา

ว �ชาว �ทยาศาสตรก์ารเคลื�อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์าร

แพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ (ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A๔) ยื�นพรอ้มแฟ�มประวติัและผลงาน (Portfolio)

 

รอบที� ๓ การรบัแบบ Admission (โครงการศรทัธาจุฬาภรณ์)

                        ๑) เป�นผู้มีคะแนนเฉลี�ยสะสม (GPAX) ตั�งแต่ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๔ ถึงมัธยมศึกษาป�ที� ๖ ไม่ต�า

กวา่ ๓.๐๐

                        ๒) ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐาน ได้แก่ TOEIC,

TOEFL, IELTS, MU-ELT, TU-GET หร �อ CU-TEP ให้ผู้สมัครยื�นเพื�อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ทั�งนี�ผล

คะแนนต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ป� นับจากวนัที�ทดสอบจนถึงวนัสอบสัมภาษณ์

                        ๓) ผลการสอบ ๗ ว �ชาสามัญ คือ (๐๙) ว �ชาภาษาไทย (๑๙) ว �ชาสังคมศึกษา (๒๙) ว �ชาภาษา

อังกฤษ (๔๙) ว �ชาฟ�สิกส์ (๕๙) ว �ชาเคมี (๖๙) ว �ชาชวีว �ทยา และ(๘๙) คณิตศาสตร ์๒ แต่ละว �ชาไม่ต�ากวา่ ๑๕

คะแนน และคะแนนรวมทกุรายว �ชาไม่ต�ากวา่ ๑๗๕ คะแนน (คะแนนรวมทกุรายว �ชาไม่ต�ากวา่ ๒๕%)

                        ๔) ผลการสอบ GAT รหัส ๘๕ ไม่ต�ากวา่ ๙๐ คะแนน (ไม่ต�ากวา่ ๓๐%) และ PAT รหัส ๗๒ ไม่

ต�ากวา่ ๙๐ คะแนน (ไม่ต�ากวา่ ๓๐%)

 

รอบที� ๔ การรบัแบบ Direct Admission (รบัตรงอิสระ)

                        ๑) เป�นผู้มีคะแนนเฉลี�ยสะสม (GPAX) ตั�งแต่ชั�นมัธยมศึกษาป�ที� ๔ ถึงมัธยมศึกษาป�ที� ๖ ไม่ต�า

กวา่ ๓.๐๐

                        ๒) ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐาน ได้แก่ TOEIC,

TOEFL, IELTS, MU-ELT, TU-GET หร �อ CU-TEP ให้ผู้สมัครยื�นเพื�อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ทั�งนี�ผล

คะแนนต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ป� นับจากวนัที�ทดสอบจนถึงวนัสอบสัมภาษณ์



                        ๓) จดหมายแนะนําตัวเอง พรอ้มเขียน/พิมพ์บรรยายแสดงถึงความตั�งใจเข้าศึกษาต่อในสาขา

ว �ชาว �ทยาศาสตรก์ารเคลื�อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์าร

แพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ (ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A๔) ยื�นพรอ้มแฟ�มประวติัและผลงาน (Portfolio)

 

๓. การรบัสมัคร

 

๓.๑ การสมัครมีทั�งหมด ๔ รอบ ดังนี�

 

                        ๓.๑.๑ รอบที� ๑ การรบัด้วย Portfolio (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) ผู้สมัครต้องศึกษาว �ธกีาร

สมัครและกรอกข้อมูลการรบัสมัครทางอินเตอรเ์น็ตที�เวบ็ไซต์

https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission ระหวา่งวนัที� ๑๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๑๕ มกราคม

๒๕๖๕

                        ๓.๑.๒ รอบที� ๒ การรบัแบบ Quota (โครงการปณิธานจุฬาภรณ์) ผู้สมัครต้องศึกษาว �ธกีาร

สมัคร และกรอกข้อมูลการรบัสมัครทางอินเตอรเ์น็ต ที�เวบ็ไซต์

https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission ระหวา่งวนัที� ๑ - ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

                        ๓.๑.๓ รอบที� ๓ การรบัแบบ Admission (โครงการศรทัธาจุฬาภรณ์) ผู้สมัครต้องศึกษาว �ธกีาร

สมัคร และกรอกข้อมูลการรบัสมัครทางอินเตอรเ์น็ต ที�เวบ็ไซต์ https://student.mytcas.com ระหวา่งวนัที� ๒

– ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕

                        ๓.๑.๔ รอบที� ๔ การรบัแบบ Direct Admission (รบัตรงอิสระ) ผู้สมัครต้องศึกษาว �ธกีาร

สมัคร และกรอกข้อมูลการรบัสมัครทางอินเตอรเ์น็ต ที�เวบ็ไซต์

https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission ซึ�งจะพิจารณาการรบัสมัครตามความเหมาะสมในภายหลัง

 

๓.๒ ว �ธกีารรบัสมัคร

 

                การรบัสมัครคัดเลือกรอบที� ๑, รอบที� ๒, และรอบที� ๔ สมัครระบบออนไลน์ โดยเข้าผ่านเวบ็ไซต์

https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission เพื�อทาํการกรอกข้อมูลตามรายละเอียด และขั�นตอน

กําหนด ดังต่อไปนี�

                        ๓.๒.๑ ให้ผู้สมัครทาํการกรอกข้อมูลออนไลน์ ในเวป็ไซต์ 

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

จงึบันทกึการสมัคร (หลังจากที�บันทกึการสมัคร จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้)

 

                                รหัสผ่าน (Password) ที�ได้รบัจากการสมัครออนไลน์ควรเก็บเป�นความลับ

                                สอบถามรายละเอียดการรบัสมัครได้ที� :

                                Inbox Facebook :  School of Human Kinetics and Health - PCCMS

                                Line id : ๐๖๔๕๘๕๕๒๘๕

                                เบอรโ์ทรศัพท ์: ๐๖๔ – ๕๘๖๒๔๒๙ (ในวนัและเวลาราชการ)

 

                        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 (เชน่ หลักฐานแสดง

ผลการสอบภาษาอังกฤษ 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�อรบัรองสําเนาถูก

ต้อง

 

                        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�อและรบัรองความถูกต้องดังกล่าว

ตามพระราชบัญญัติวา่ด้วยธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ ดังนั�น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป�น

เทจ็ อาจมีความผิดฐานแจง้ความเทจ็ต่อเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ ผู้สมัครสอบต้อง

รบัผิดชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองวา่ เป�นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรบัสมัคร และต้องกรอกราย

ละเอียดต่างๆ 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 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร รอบที� ๑ รอบที� ๒ และรอบที� ๔ จาํนวน ๒๕๐.- บาท (สอง

รอ้ยห้าสิบบาทถ้วน)

                        ๓.๓.๒ ค่าธรรมเนียมในการสมัครรอบที� ๓ ให้เป�นไปตามประกาศของสมาคมที�ประชุม

อธกิารบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

 

หมายเหตุ :    

๑. หากมีการสมัครในรอบถัดไปโดยยังไม่สละสิทธิ�เคลียร �งเฮาส์ และผ่านการคัดเลือกในรอบถัดไป

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

๒. โรงเร �ยนว �ทยาศาสตรก์ารเคลื�อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ ขอสงวน

สิทธิ�ไม่คืนเง �นค่าธรรมเนียมการสมัครแก่ผู้สมัครไม่วา่กรณีใด ๆ ทั�งสิ�น หากตรวจสอบพบวา่ข้อความในใบสมัคร

รวมทั�งเอกสารหลักฐานที�ใชป้ระกอบการสมัครเป�นความเทจ็หร �อมีการปลอมแปลงเอกสาร และผู้สมัครจะถูกตัด

สิทธิ�เข้าศึกษาในว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ตลอดไป นอกจากนี�อาจ

ถูกดําเนินคดีตามกฎหมายด้วย  

 

๔. หลักฐานประกอบการสมัคร ต้องนํามาแสดงวนัสอบสัมภาษณ์ ดังนี�

 

๔.๑ ใบสมัคร

๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ�ว ไม่สวมหมวก หร �อแวน่ตาทกุประเภท ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน

๔.๓ สําเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จาํนวน ๑ ชุด



๔.๔ สําเนาทะเบยีนบา้นของผู้สมัคร จาํนวน ๑ ชุด

๔.๕ สําเนาหลักฐานการเปลี�ยนชื�อ และ/หร �อ นามสกุล (ถ้ามี) จาํนวน ๑ ชุด

๔.๖ สําเนาทะเบยีนบา้นของบดิาและมารดา หร �อผู้ปกครองตามกฎหมาย (ตามคําสั�งศาล) จาํนวน ๑

ชุด

๔.๗ หลักฐานคุณวฒิุการศึกษา

        ๔.๗.๑ ใบรบัรองผลการศึกษา (ปพ.๗) ที�มีตราประทบัโรงเร �ยน (เฉพาะผู้สมัครรอบที� ๑ รอบที�

๒ และรอบที� ๔)

        ๔.๗.๒ ใบระเบยีนแสดงผลการเร �ยน (ปพ.๑)

        ๔.๗.๓ ใบประกาศนียบัตร (ปพ.๒)

๔.๘ แฟ�มสะสมผลงาน (Portfolio)

๔.๙ หลักฐานการชาํระเง �น

๔.๑๐ เอกสารแสดงผลการทดสอบวดัความรูภ้าษาอังกฤษ (ถ้ามี)

๔.๑๑ ใบรบัรองผู้สมัคร ที�กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และผู้อํานวยการโรงเร �ยน หร �อผู้แทนลงนาม

รบัรอง พรอ้มประทบัตราโรงเร �ยนเร �ยบรอ้ยแล้ว (เฉพาะผู้สมัครรอบที� ๑ รอบที� ๒ และรอบที� ๔)

๔.๑๒ จดหมายแนะนํา (Letter of Recommendation) จากอาจารย์ประจาํชั�น หร �ออาจารย์ที�

ปร �กษา พรอ้มประทบัตราโรงเร �ยนเร �ยบรอ้ยแล้ว (เฉพาะผู้สมัครรอบที� ๑ รอบที� ๒ และรอบที� ๔)

๔.๑๓ แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที�มีสิทธิ�เข้าสอบสัมภาษณ์ไปตรวจ

รา่งกายจากโรงพยาบาลของรฐั หร �อเอกชนที�มีความน่าเชื�อถือ

 

๕. เกณฑก์ารพิจารณาผู้มีสิทธิ�สอบสัมภาษณ์ และตรวจรา่งกาย

 

            พิจารณาจากคะแนนเฉลี�ยสะสม (GPAX) เอกสารการสมัครและคะแนนผลการสอบที�กําหนดในแต่ละ

รอบ ทั�งนี�เป�นไปตามมติที�ประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรว �ทยาศาสตรบัณฑติ สาขา

ว �ชาว �ทยาศาสตรก์ารเคลื�อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ ประจาํป�การศึกษา ๒๕๖๕

 

หมายเหตุ :

            ผู้ที�ผ่านการคัดเลือก ให้นําเอกสารฉบับจร �งทกุฉบับมาในวนัสัมภาษณ์

 

๖. เกณฑก์ารพิจารณาผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

 

            ให้เป�นไปตามมติที�ประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรว �ทยาศาสตรบัณฑติ

สาขาว �ชาว �ทยาศาสตรก์ารเคลื�อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ ประจาํป�การศึกษา ๒๕๖๕

 โดยพิจารณาจากคะแนนการสอบวดัผลความรู ้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ และความถนัดเหมาะสมกับว �ชาชพี

โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป�นที�สิ�นสุด

 

๗. การประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษา

 

๗.๑ ประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษาที� www.pccms.ac.th

๗.๒ การประกาศรายชื�อจะประกาศเร �ยงตามตัวอักษรของผู้สมัคร

 

๘. การรายงานตัวและขึ�นทะเบยีนนักศึกษาใหม่

 

            เป�นไปตามประกาศของสาขาว �ชาว �ทยาศาสตรก์ารเคลื�อนไหวและสุขภาพ ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์าร

แพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ สามารถดูรายละเอียดได้ที� www.pccms.ac.th



                                                   

 

 

ประกาศ ณ วนัที� ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจริพร เหล่าธรรมทศัน์)

คณบดีคณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ

 

 



 


























