
ปรับปรุง 10/6/2562 

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2562 
การรับตรงอิสระ  

 
กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. สบช.ประมวลข้อมูลโควตาคงเหลือส่งให้
วิทยาลัย 

19 - 20 มิถุนายน  2562 สถาบันพระบรมราชชนก 

2. ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร 1 – 24 มิถุนายน  2562  เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ 
• https://admission.pi.in.th 
• https://www.facebook.com/pi.admission 

 เว็บไซต์ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี   
www.scphc.ac.th 

3. รับสมัคร  
 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน

ประกอบการสมัคร ด้วยตนเอง ณ 
สถานศึกษา 

 สมัครได ้1 หลักสูตร 1 ประเภทโควตา 
 ไม่มีค่าสมัคร 

21 – 24 มิถุนายน 2562 
(เวลา 08.30 - 16.30 น.               
ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ตึกอ านวยการชั้น 1  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี   

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ 25 มิถุนายน 2562 เว็บไซต์ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี  
www.scphc.ac.th 

5. เข้ารับการสัมภาษณ์ 27 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี   

6. ประมวลผลผู้ผ่านการคัดเลือก 27 - 28  มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี   

7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
ตัวจริง และตัวส ารอง  

30 มิถุนายน 2562 เว็บไซต์ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี   
www.scphc.ac.th 

8. ผู้ผ่านการคัดเลือก ตัวจริง ส่งรายงานผล
การตรวจร่างกาย ด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยที่
เป็นสถานศึกษา 

1 - 3 กรกฎาคม 2562 ตึกอ านวยการชั้น 1  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี   

https://www.facebook.com/pi.admission


ปรับปรุง 10/6/2562 

กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
9. พิจารณาผลการตรวจร่างกาย  ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 

2562 (เวลา 16.30 น.) 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี   

10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 5 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี   
www.scphc.ac.th 

11. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ช าระเงินค่าบ ารุง
การศึกษา และวิทยาลัยตรวจสอบการช าระ
เงิน 
(หากไม่ช าระตามวัน เวลาที่ก าหนด จะถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าศึกษา)  

6 – 9 กรกฎาคม 2562 ช าระเงินผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น 

12. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ 10 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี   
www.scphc.ac.th 

13. บันทึกรายชื่อนักศึกษาใหม่ในระบบรับ
สมัครของสถาบันพระบรมราชชนก 

ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 
2562 (เวลา 18.00 น.) 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี   

14. รายงานตัวเข้าศึกษา (ออนไลน์) 
เฉพาะหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  
 การปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียนให้

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา 

11 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
http://smartreg.buu.ac.th/index.php/login 

15. รายงานตัวเข้าศึกษา 18 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี   

16. ประกาศให้ ตัวส ารอง ไปตรวจร่างกาย 19 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี   
www.scphc.ac.th 

17. เปิดเรียน เฉพาะหลักสูตรการแพทย์แผน
ไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  

20 กรกฎาคม 2562 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 

18. ผู้ผ่านการคัดเลือก ตัวส ารอง ส่งรายงาน
ผลการตรวจร่างกาย ด้วยตนเอง ณ วิทยาลัย
ที่เป็นสถานศึกษา 

23 - 26 กรกฎาคม 2562 ตึกอ านวยการชั้น 1  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี   

19. พิจารณาผลการตรวจร่างกาย  ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 
2562 (เวลา 16.30 น.) 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี   



ปรับปรุง 10/6/2562 

กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
20. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เพ่ิมเติม 29 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี   

www.scphc.ac.th  
21. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เพ่ิมเติม ช าระเงินค่า
บ ารุงการศึกษา และวิทยาลัยตรวจสอบการ
ช าระเงิน 
(หากไม่ช าระตามวัน เวลาที่ก าหนด จะถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าศึกษา)  

30 – 31 กรกฎาคม 2562 ช าระเงินผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น 

22. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ เพ่ิมเติม 2 สิงหาคม 2562 เว็บไซต์ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี   
www.scphc.ac.th 

23. บันทึกรายชื่อนักศึกษาใหม่ เพ่ิมเติม ใน
ระบบรับสมัครของสถาบันพระบรมราชชนก 

ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 
2562 (เวลา 18.00 น.) 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี   

24. เปิดเรียน 5 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี   

 


