










 

 

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)  

 


