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1. การลงทะเบียน/ เข้าสู่ระบบ และสมัครเข้าศึกษา 

     การลงทะเบียนเพื่อสมัครสอบ/ เข้าสู่ระบบ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 

2. คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ/ ลงทะเบียน  

 

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอเว็บไซตร์ับสมัครนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ ์

  

2 1 
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3. แสดงหน้าจอระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดังรูป ให้คลิกปุ่ม สมัครสมาชิก  

 

รูปที่ 2 แสดงหน้าจอระบบรับสมคัรนักศึกษาใหม ่

4. แสดงหน้าจอแบบฟอร์มสมัครสมาชิกดังรูป กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ได้แก่ ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ ข้อมูล

ผู้สมัคร, ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน, ที่อยู่ปัจจุบัน, มารดา, บิดา และผู้ปกครอง 

 

รูปที่ 3 แสดงหน้าจอลงทะเบยีนสมาชิก 

3 

4 
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5. เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก 

  

รูปที่ 4 แสดงหน้าจอลงทะเบยีนสมาชิก 

5 
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6. ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการสมัคร เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม ยืนยัน 

  

รูปที่ 5 แสดงหน้าจอยืนยันการสมคัร 

6 



 คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนสิิตใหม่                                                                                   หน้า 5   

 
Copyright 2019 - ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

7. เมื่อยืนยันการสมัครเรียบร้อยแล้ว ระบบฯจะแสดงเงื่อนไขการสมัคร อ่านเงื่อนไขเรียบร้อย หากต้องการ
สมัครให้ กดปุ่ม ยอมรับเงื่อนไข  

 

รูปที่ 6 แสดงหน้าจอยอมรับเง่ือนไข 

 

8. ระบบฯ จะแสดงการบันทึกข้อมูลผู้สมัครเสร็จสิ้น ผู้สมัคร สามารถกดที่ รายละเอียดการสมัคร ระบบฯ จะ
แสดงไปหน้าข้อมูลผู้สมัคร  

 
รูปที่ 7 แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

7 

8 
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9. เมื่อมายังหน้าข้อมูลผู้สมัคร ให้เลือกท่ีแท็บ สมัครเข้าศึกษาเพ่ือเลือกรอบการสอบ คลิกแท็บ สมัครเข้า

ศึกษา 

 

รูปที่ 8 แสดงหน้าจอสมัครเข้าศึกษา 
 

10. สำหรับผู้สมัคร TCAS รูปแบบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไมส่อบข้อเขียน ให้เลือกรอบ ดังรูป 

 

รูปที่ 9 แสดงหน้าจอการเลือกรอบการสอบ 

11. ระบบฯ แสดงรอบการสมัคร ให้คลิกปุ่ม สมัคร 

 

รูปที่ 10 แสดงหน้าจอระบบการสมัคร 

9 

10 

11 
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12. กรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ครบถ้วน โดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจันกำกับ (*)  
13. หลังจากกรอกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยให้คลิกปุ่ม บันทึก 

 

รูปที่ 11 แสดงหน้าจอบันทึกการสมัครสอบ 

12 

13 
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14. ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการสมัคร ดังรูป 

 

รูปที่ 12 แสดงหน้าจอยืนยันสมัครสอบ 

14 
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15. จากนั้นคลิกปุ่ม ยืนยัน 

 

รูปที่ 13 แสดงหน้าจอยืนยันสมัครสอบ 

  

15 
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16. ระบบฯจะแสดงเงื่อนไขการสมัคร อ่านเงื่อนไขเรียบร้อย หากต้องการสมัครให้ กดปุ่ม ยอมรับเงื่อนไข  

 

รูปที่ 14 แสดงหน้าจอการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

17. เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยสามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน และพิมพ์ข้อมูลการสมัครได้ทันที 

 

รูปที่ 15 แสดงหน้าจอแจ้งบันทึกเสร็จเรียบร้อย 

 
  

17 

16 
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2. ข้อมูลผู้สมัคร 
     หลังจากบันทึกการสมัครสอบแล้ว สามารถดูข้อมูลและพิมพ์ข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกเมนู ข้อมูลผู้สมัคร  

2. ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลสมัครสอบดังรูป ประกอบด้วย ใบสมัครที่สมบูรณ์ ใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์  

   2.1 การพิมพ์ข้อมูล  
 1) การพิมพ์ใบชำระเงิน ให้คลิกปุ่ม พิมพ์ใบชำระเงิน 

 2) การพิมพ์ข้อมูลการสมัคร ให้คลิกปุ่ม ข้อมูลการสมัคร 

 

รูปที่ 16 แสดงหน้าจอข้อมูลสมัครสอบ 
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2.1.1 การพิมพ์ใบชำระเงิน 

  1. การพิมพ์ใบชำระเงิน ให้คลิกปุ่ม พิมพ์ใบชำระเงิน 

 

รูปที่ 17 แสดงหน้าจอข้อมูลสมัครสอบ 

  2. แสดงหน้าจอพิมพ์ใบชำระเงินในรูปแบบไฟล์ PDF ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบชำระเงินเพ่ือ

นำไปชำระเงินที่เคาท์เตอร์ธนาคารหรือท่ีทำการไปรษณีย์ และเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร 

 

รูปที่ 18 แสดงหน้าจอพิมพ์ใบชำระเงิน 

1 

2 
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2.1.2 การพิมพ์ข้อมูลผู้สมัคร 

  1. การพิมพ์ข้อมูลผู้สมัคร ให้คลิกปุ่ม ข้อมูลการสมัคร 

 

รูปที่ 19 แสดงหน้าจอข้อมูลสมัครสอบ 

  2. แสดงหน้าจอข้อมูลผู้สมัครในรูปแบบไฟล์ PDF ผู้สมัครสามารถสั่งพิมพ์ข้อมูล และเก็บไว้

เป็นหลักฐานการสมัครได้ตามต้องการ 

 

รูปที่ 20 แสดงหน้าจอพิมพ์ข้อมูลผู้สมคัร 

1 

2 


