
ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จังหวัดชลบรุ ี
เรื่อง  รายช่ือผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษา รอบการรับตรงอสิระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิม่เตมิ)  

ตามประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ และประกาศวิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๔ (เพิ่มเติมครั้ง ที่ ๒) ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไดแ้จ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ 
และส่งผลการตรวจร่างกายให้กับวิทยาลัยที ่เป็นสถานศึกษาภายในระยะเวลาที ่กำหนดเพื ่อดำเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น   

บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี     
ขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ตามเอกสารที่
แนบท้ายประกาศนี้ และขอให้ผู้ที่มีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาชำระเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษา (แรกเข้า) ผ่านบัญชี
ธนาคารของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ตามแบบรายการที่กำหนด ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๖๔  

หากผู้ใดไม่ชำระเงินตามวันดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าศึกษา          

  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๒   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                                   (นางฐิติมา เดียววัฒนวิวัฒน์) 
                                       ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 

            ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จงัหวัดชลบุรี 

Administrator
Typewriter



รายชื่อผูม้ีสิทธิ์เขา้ศึกษา รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพ่ิมเติม) 
สถานศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบรุี 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉกุเฉินการแพทย์ 
ประเภทการรับสมัคร การรับอิสระ (บุคคลท่ัวไป)   

ลำดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล ภูมิลำเนา 
1 643100033 นางสาวพิชญาภา สีเผือก จันทบรุ ี
2 643100054 นายสิทธิชล เทพมงคล เชียงใหม ่
3 643100264 นางสาวจริาภรณ์ กาบกลางดอน สมุทรปราการ 
๔ 643100793 นางสาวแอนนา หมื่นจันทร ์ ขอนแก่น 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม 
ประเภทการรับสมัคร การรับอิสระ (บุคคลท่ัวไป)   

ลำดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล ภูมิลำเนา 
1 643100163 นางสาวสริิลกัษณ์ เกิดสำโรง สระแก้ว 
2 643102120 นางสาวฟาตีนีย์ แลลูแล ยะลา 

หลักสูตร สาธารณสขุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
ประเภทการรับสมัคร การรับอิสระ (บุคคลท่ัวไป)   

ลำดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล ภูมิลำเนา 
1 643101692 นางสาวมาวัดดะห ์แวกือจ ิ นราธิวาส 
2 643102997 นางสาวอารีนา ลาเตะยามา ยะลา 
3 643102073 นางสาวกัลยาลักษณ์ พุธน้อย ชลบุร ี
๔ 643101163 นางสาวธมลวรรณ สกลุกล่อม ชลบุร ี

หลักสูตร สาธารณสขุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุชุมชน 
ประเภทการรับสมัคร การรับอิสระ (บุคคลท่ัวไป)  

ลำดับ เลขที่ใบสมัคร ชื่อ-สกุล ภูมิลำเนา 

1 643102678 นางสาวพิยดา เช้ือเสนา สระแก้ว 
2 64310๑28๐ นางสาววิชญาดา แสงแก้ว ชุมพร 

                                                                   ................................................... 
                                                                          (นางฐิติมา เดียววัฒนวิวัฒน์)  
                                                              ทันตแพทย์ชำนาญการพเิศษ รักษาราชการแทน 

                                              ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จงัหวัดชลบรุี  



    

(ส าหรับนักศึกษา) 
 

 
 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุร ี
   

 

ใบแจ้งการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (แรกเข้า)  การรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2564 

     Ref 1 เลขที่ใบสมัคร ………………………............……….………        Ref 2 เลขบัตรประชาชนผู้สมัคร................................................................... 
ชื่อ-สกลุผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา………………………………........................................................................ 
หลักสูตร  ประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์     สถานศกึษา  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี                     

ที ่ รายการ   จ านวนเงิน 

1 ค่าหน่วยกิต  หลักสูตรต่่ากว่าปริญญาตรี (เหมาจ่าย)  
 

6,700.00  

2 ค่าบ่ารุงห้องสมุด 
 

500.00  

3 ค่ากิจกรรมนักศึกษา 
   

1,000.00  

4 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์  1,000.00  

5 ค่าบ่ารุงสาธารณูปโภค 1,000.00  
6 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (เฉพาะปีแรก  1,000.00  
7 ค่าประกันของเสียหาย (เฉพาะปีแรก) 500.00  
8 ค่าประกันอุบัติเหตุ    200.00  
       

หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน รวม Total   11,900.00 

ก าหนดช าระเงิน : 16 สิงหาคม 2564 ผู้รับเงิน................................................. 
วันท่ี................................................ 

ส่าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร 
(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

- โปรดตรวจสอบรายการค่าธรรมเนียมให้ถูกต้อง การช่าระเงินจะสมบูรณ์เมื่อทางธนาคารยืนยันการช่าระเงินและ
ได้รับเงินครบถ้วนตามจ่านวนเงินที่ระบุ และมีเจ้าหนา้ที่ธนาคารลงลายมือและประทับตราก่ากับเรียบร้อยแล้ว
เท่านั้น 

  

 
 

               

  
  

 
 
 

   

  
 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุร ี
 

  (ส าหรับธนาคาร) 

  ใบช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  

  

  โปรดเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารจากผู้ช าระเงินแยกตา่งหาก   วันที ่....................................................... 

ชื่อธนาคาร     ธนาคารกรุงไทย  สาขาชลบุร ี
ชื่อบัญชี        เงินลงทะเบียนนักศึกษา วสส.ชลบรุี  Ref 1 เลขที่ใบสมัคร ……………………………………………………............ 
เลขที่บัญช ี    207-6-07039-7        Ref 2 เลขบัตรประชาชนผู้สมัคร..................................................... 
ยอดเงินที่ต้องช าระ     11,900.00       บาท ชื่อ-สกลุผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา……………………………….............................. 
           (..........หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน...........) 

                             (ยอดเงินเป็นตัวอักษร) ส าหรับเจา้หน้าทีธ่นาคาร 

  
    

  

  
  

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

  
  

ผู้รับเงิน/รับมอบอ่านาจ 

            

หมายเหตุ   ห้ามแก้ไขจา่นวนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ หากพ้นก่าหนดนี้แล้ว จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิเข้าศึกษา 



    

(ส าหรับนักศึกษา) 
 

 
 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุร ี
   

 

ใบแจ้งการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (แรกเข้า)  การรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2564 

     Ref 1 เลขที่ใบสมัคร ………………………............……….………        Ref 2 เลขบัตรประชาชนผู้สมัคร................................................................... 
ชื่อ-สกลุผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา………………………………........................................................................ 
หลักสูตร  ประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสชักรรม           สถานศึกษา  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี                     

ที ่ รายการ   จ านวนเงิน 

1 ค่าหน่วยกิต  หลักสูตรต่่ากว่าปริญญาตรี (เหมาจ่าย)  
 

6,700.00  

2 ค่าบ่ารุงห้องสมุด 
 

500.00  

3 ค่ากิจกรรมนักศึกษา 
   

1,000.00  

4 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์  1,000.00  

5 ค่าบ่ารุงสาธารณูปโภค 1,000.00  
6 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (เฉพาะปีแรก  1,000.00  
7 ค่าประกันของเสียหาย (เฉพาะปีแรก) 500.00  
8 ค่าประกันอุบัติเหตุ    200.00  
       

หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน รวม Total   11,900.00 

ก าหนดช าระเงิน : 16 สิงหาคม 2564 ผู้รับเงิน................................................. 
วันท่ี................................................ 

ส่าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร 
(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

- โปรดตรวจสอบรายการค่าธรรมเนียมให้ถูกต้อง การช่าระเงินจะสมบูรณ์เมื่อทางธนาคารยืนยันการช่าระเงินและ
ได้รับเงินครบถ้วนตามจ่านวนเงินที่ระบุ และมีเจ้าหนา้ที่ธนาคารลงลายมือและประทับตราก่ากับเรียบร้อยแล้ว
เท่านั้น 

  

 
 

               

  
  

 
 
 

   

  
 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุร ี
 

  (ส าหรับธนาคาร) 

  ใบช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  

  

  โปรดเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารจากผู้ช าระเงินแยกตา่งหาก   วันที ่....................................................... 

ชื่อธนาคาร     ธนาคารกรุงไทย  สาขาชลบุร ี
ชื่อบัญชี        เงินลงทะเบียนนักศึกษา วสส.ชลบรุี  Ref 1 เลขที่ใบสมัคร ……………………………………………………............ 
เลขที่บัญช ี    207-6-07039-7        Ref 2 เลขบัตรประชาชนผู้สมัคร..................................................... 
ยอดเงินที่ต้องช าระ     11,900.00       บาท ชื่อ-สกลุผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา……………………………….............................. 
           (..........หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน...........) 

                             (ยอดเงินเป็นตัวอักษร) ส าหรับเจา้หน้าทีธ่นาคาร 

  
    

  

  
  

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

  
  

ผู้รับเงิน/รับมอบอ่านาจ 

            

หมายเหตุ   ห้ามแก้ไขจา่นวนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ หากพ้นก่าหนดนี้แล้ว จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิเข้าศึกษา 



    

(ส าหรับนักศึกษา) 
 

 
 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุร ี
   

 

ใบแจ้งการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (แรกเข้า)   การรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2564 

     Ref 1 เลขที่ใบสมัคร ………………………............……….………        Ref 2 เลขบัตรประชาชนผู้สมัคร................................................................... 
ชื่อ-สกลุผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา………………………………........................................................................ 
หลักสูตร  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข                สถานศึกษา  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี                     

ที ่ รายการ   จ านวนเงิน 

1 ค่าหน่วยกิต  หลักสูตรปริญญาตรี (เหมาจ่าย)  
 

9,000.00  

2 ค่าบ ารุงห้องสมุด 
 

500.00  

3 ค่ากิจกรรมนักศึกษา 
   

1,000.00  

4 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์  1,000.00  

5 ค่าบ ารุงสาธารณูปโภค 1,000.00  
6 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (เฉพาะปีแรก  1,000.00  
7 ค่าประกันของเสียหาย (เฉพาะปีแรก) 500.00  
8 ค่าประกันอุบัติเหตุ    200.00  
       

หนึ่งหมื่นสี่พนัสองร้อยบาทถ้วน รวม Total   14,200.00 

ก าหนดช าระเงิน : 16 สิงหาคม 2564 ผู้รับเงิน................................................. 
วันท่ี................................................ 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร 
(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

- โปรดตรวจสอบรายการค่าธรรมเนียมให้ถูกต้อง การช าระเงินจะสมบูรณ์เมื่อทางธนาคารยืนยันการช าระเงินและ
ได้รับเงินครบถ้วนตามจ านวนเงินที่ระบุ และมีเจ้าหนา้ที่ธนาคารลงลายมือและประทับตราก ากับเรียบร้อยแล้ว
เท่านั้น 

  

 
 

               

  
  

 
 
 

   

  
 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุร ี
 

  (ส าหรับธนาคาร) 

  ใบช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  

  

  โปรดเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารจากผู้ช าระเงินแยกตา่งหาก   วันที ่....................................................... 

ชื่อธนาคาร     ธนาคารกรุงไทย  สาขาชลบุร ี
ชื่อบัญชี        เงินลงทะเบียนนักศึกษา วสส.ชลบรุี  Ref 1 เลขที่ใบสมัคร ……………………………………………………............ 
เลขที่บัญช ี    207-6-07039-7        Ref 2 เลขบัตรประชาชนผู้สมัคร..................................................... 
ยอดเงินที่ต้องช าระ     14,200.00       บาท ชื่อ-สกลุผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา……………………………….............................. 
           (..........หนึ่งหมื่นสี่พนัสองร้อยบาทถ้วน...........) 

                             (ยอดเงินเป็นตัวอักษร) ส าหรับเจา้หน้าทีธ่นาคาร 

  
    

  

  
  

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

  
  

ผู้รับเงิน/รับมอบอ านาจ 

            

หมายเหตุ   ห้ามแก้ไขจ านวนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ หากพ้นก าหนดนี้แล้ว จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิเข้าศึกษา 



    

(ส าหรับนักศึกษา) 
 

 
 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุร ี
   

 

ใบแจ้งการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (แรกเข้า)  การรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2564 

     Ref 1 เลขที่ใบสมัคร ………………………............……….………        Ref 2 เลขบัตรประชาชนผู้สมัคร................................................................... 
ชื่อ-สกลุผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา………………………………........................................................................ 
หลักสูตร  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน              สถานศึกษา  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี                     

ที ่ รายการ   จ านวนเงิน 

1 ค่าหน่วยกิต  หลักสูตรปริญญาตรี (เหมาจ่าย)  
 

9,000.00  

2 ค่าบ ารุงห้องสมุด 
 

500.00  

3 ค่ากิจกรรมนักศึกษา 
   

1,000.00  

4 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์  1,000.00  

5 ค่าบ ารุงสาธารณูปโภค 1,000.00  
6 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (เฉพาะปีแรก  1,000.00  
7 ค่าประกันของเสียหาย (เฉพาะปีแรก) 500.00  
8 ค่าประกันอุบัติเหตุ    200.00  
       

หนึ่งหมื่นสี่พนัสองร้อยบาทถ้วน รวม Total   14,200.00 

ก าหนดช าระเงิน : 16 สิงหาคม 2564 ผู้รับเงิน................................................. 
วันท่ี................................................ 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร 
(ลงลายมือชื่อและประทับตรา) 

- โปรดตรวจสอบรายการค่าธรรมเนียมให้ถูกต้อง การช าระเงินจะสมบูรณ์เมื่อทางธนาคารยืนยันการช าระเงินและ
ได้รับเงินครบถ้วนตามจ านวนเงินที่ระบุ และมีเจ้าหนา้ที่ธนาคารลงลายมือและประทับตราก ากับเรียบร้อยแล้ว
เท่านั้น 

  

 
 

               

  
  

 
 
 

   

  
 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุร ี
 

  (ส าหรับธนาคาร) 

  ใบช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  

  

  โปรดเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารจากผู้ช าระเงินแยกตา่งหาก   วันที ่....................................................... 

ชื่อธนาคาร     ธนาคารกรุงไทย  สาขาชลบุร ี
ชื่อบัญชี        เงินลงทะเบียนนักศึกษา วสส.ชลบรุี  Ref 1 เลขที่ใบสมัคร ……………………………………………………............ 
เลขที่บัญช ี    207-6-07039-7        Ref 2 เลขบัตรประชาชนผู้สมัคร..................................................... 
ยอดเงินที่ต้องช าระ     14,200.00       บาท ชื่อ-สกลุผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา……………………………….............................. 
           (..........หนึ่งหมื่นสี่พนัสองร้อยบาทถ้วน...........) 

                             (ยอดเงินเป็นตัวอักษร) ส าหรับเจา้หน้าทีธ่นาคาร 

  
    

  

  
  

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

  
  

ผู้รับเงิน/รับมอบอ านาจ 

            
 

 


