
รอบ 3 ADMISSIONรอบ 3 ADMISSIONรอบ 3 ADMISSION

    1. โครงการ อสม.หรือบุตร อสม. 
    2. โครงการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนจังหวัด   

    3. โครงการร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน    

 และมูลนิธิฯ

(รับสมัคร 2-10 พฤษภาคม 2565)
   1. GPAX 6 ภาคการศึกษา  

   2. มีผลคะแนนสอบ GAT และPAT 2 ที�ยังไม่หมดอายุ 

(ผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน 2 ป�)

สมัครผ่าน https://mytcas.com 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรีวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH, CHONBURISIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH, CHONBURI

www.scphc.ac.th
29 ม.4 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 038-459497 ต่อ 1300 หรือ 038-275663 ต่อ 161

รบันกัศึกษาใหม่รบันกัศึกษาใหม่รบันกัศึกษาใหม่
ป�การศึกษาป�การศึกษาป�การศึกษา

ป�การศึกษา 2565ป�การศึกษา 2565ป�การศึกษา 2565    
สถาบันเข้าร่วมการคัดเลือกสถาบันเข้าร่วมการคัดเลือกสถาบันเข้าร่วมการคัดเลือก
ผ่านระบบผ่านระบบผ่านระบบ    
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เกณฑ์การรับสมัคร
ระดับปริญญาตรี (4 ป�)

รอบ 1 PORTFOLIOรอบ 1 PORTFOLIOรอบ 1 PORTFOLIO   

รอบ 2 QUOTAรอบ 2 QUOTAรอบ 2 QUOTA

รอบ 4 DIRECT ADMISSIONรอบ 4 DIRECT ADMISSIONรอบ 4 DIRECT ADMISSION

รอบ 5 รับตรงอิสระรอบ 5 รับตรงอิสระรอบ 5 รับตรงอิสระ       1. GPAX 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50

   2. GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ 
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาละไม่น้อยกว่า 2.50 

   3. มีแฟ�มสะสมผลงาน
โครงการต่าง ๆ ที�เป�ดรับ
    1. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 

    2. โครงการรับผู้ที�มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรม (มีผลงานระดับเขตและประเทศ)

    3. โครงการช้างเผือก สบช. (ผู้ที�ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
มีผลการเรียนดี ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 300,000 บาท
ต่อป� และมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.25, GPA ไม่น้อยกว่า
3.00)

(รบัสมคัร 3-9 มกราคม 2565)

   1. GPAX 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 

   2. GPAกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาละไม่น้อยกว่า 2.50 

   3. มีแฟ�มสะสมผลงาน 

โครงการต่าง ๆ ที�เป�ดรับ

(รับสมัคร 21-31 มีนาคม 2565)

(รับสมัคร 25-30 พฤษภาคม 2565)

    1. GPAX 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 

    2. GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาละไม่น้อยกว่า 2.00  สมัครผ่าน  http://admission.pi.ac.th

สมัครผ่าน  http://admission.pi.ac.th

สมัครผ่าน  http://admission.pi.ac.th

     รับเฉพาะกรณีไม่เต็มตามแผนการรับ และใช้เกณฑ์
การรับเช่นเดียวกับรอบที� 4  

เกณฑ์การรับสมัคร
ระดับตํ�ากว่าปริญญาตรี (2 ป�)

รอบ 1 รับตรงรอบ 1 รับตรงรอบ 1 รับตรง
สมัคร/คัดเลือก ณ วิทยาลัยที�เป�นสถานที�ศึกษา
(รบัสมคัร 3-9 มกราคม 2565)

   1. GPAX 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.25

   2. GPA กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาละไม่น้อยกว่า 2.00 

   3. มีแฟ�มสะสมผลงาน 

รอบ 2 รับกลางรอบ 2 รับกลางรอบ 2 รับกลาง
สมัคร/คัดเลือก ณ วิทยาลัยที�เป�นสถานที�ศึกษา
(รบัสมคัร 18-29 เมษายน 2565)

   1. GPAX 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 

   2. GPA กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาละไม่น้อยกว่า 2.00  

รอบ 3 รับตรงอิสระรอบ 3 รับตรงอิสระรอบ 3 รับตรงอิสระ
สมัคร/คัดเลือก ณ วิทยาลัยที�เป�นสถานที�ศึกษา
     รับเฉพาะกรณีไม่เต็มตามแผนการรับ และใช้เกณฑ์
การรับเช่นเดียวกับรอบที� 2

256525652565

   ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ�มเติมได้ที�
ระบบรับสมัครนักศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก  

http://admission.pi.ac.th



3. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย3. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย3. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย       

หมายเหตุ  โปรดศึกษารายละเอียดเพิ�มเติมจากประกาศ
                  รับสมัคร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

2. ระดับตํ�ากว่าปริญญาตรี: ประมาณ 28,300 บาทต่อป� 

1. ระดับปริญญาตรี: ประมาณ 33,500 บาทต่อป�

การประกอบอาชีพ : นักวิชาการการแพทย์แผนไทยประจาํ
โรงพยาบาล/ ผู้ให้บริการหรือให้คําปรึกษาทางธุรกิจสุขภาพ
ความงามและสปา/ อาจารย์/ เป�ดคลินิกการแพทย์แผนไทย 

วทิยาลัยการสาธารณสขุสรินิธร จงัหวดัชลบุรีวทิยาลัยการสาธารณสขุสรินิธร จงัหวดัชลบุรีวทิยาลัยการสาธารณสขุสรินิธร จงัหวดัชลบุรี
          "สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวทิยาศาสตร์"สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวทิยาศาสตร์

สุขภาพ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกสุขภาพ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก   
กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข   

มุ่งมั�นที�จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมมุ่งมั�นที�จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม
นําวชิาพัฒนาสังคมด้วยหัวใจความเป�นมนุษย์..."นําวชิาพัฒนาสังคมด้วยหัวใจความเป�นมนุษย์..."  

หลักสูตรที�เป�ดสอน

ระดับปริญญาตรี (4 ป�)

1. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน1. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน1. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน       

      ศึกษาเกี�ยวกับการจัดการสุขภาพชุมชน การส่งเสริม
สุขภาพ การควบคุมป�องกันโรค การบาํบัดโรคเบื� องต้น 

การดูแลและฟ�� นฟูสภาพ การจัดการอนามัยสิ�งแวดล้อม 

และการจัดการอาชีวอนามัย      

การประกอบอาชีพ : นักวิชาการสาธารณสุข/ นักวิชาการ
สุขาภิบาล/ นักวิเคราะห์พัฒนาทางด้านสาธารณสุข/ 

นักวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสุขภาพ/ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน/ อาจารย์

2. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข2. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข2. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข       

     ศึกษาเกี�ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพทั�วไป 

การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก การป�องกันโรคในช่องปาก
และการรักษาทางทันตกรรมพื�นฐาน
การประกอบอาชีพ : นักวิชาการสาธารณสุขด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพทั�วไป การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก 

การป�องกันโรคในช่องปาก การรักษาทางทันตกรรม
ขั�นพื�นฐาน/ นักวิจัยทางด้านสาธารณสุข

     ศึกษาเกี�ยวกับการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย 

การนวดไทย เภสัชกรรมไทย และผดุงครรภ์ไทย

     ศึกษาเบื� องต้นเกี�ยวกับงานการจัดจ่ายยา การผสมยา
จัดการคลังเวชภัณฑ์ และงานเภสัชกรรมอื� นตามบทบาท
หน้าที�ของเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 

1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง    
               สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรมสาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรมสาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

การประกอบอาชีพ : เจ้าพนักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาล

2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง    
               สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์    

     ศึกษาเกี�ยวกับการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ/ เจ็บป�วย
ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุทั�งนอกและในสถานพยาบาล 

รวมทั�งป�องกันการเจ็บป�วยที�เกิดขึ�นฉุกเฉินระดับบุคคล
และชุมชน
การประกอบอาชีพ : เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

จบแล้วทํางานที�ไหน ???

โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั�วไป
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
ศูนย์บริการเทศบาล
หน่วยงานบริการสาธารณสุข 

หน่วยงานวิชาการต่าง ๆ

สถานที�ทํางานของผู้สาํเร็จการศึกษา เช่น

คุณสมบัติผู้สมัครระดับตํ�ากว่าปริญญาตรี (2 ป�)

คุณสมบัติทั�วไป
     1. ไม่มีสถานะเป�นข้าราชการ
     2. เป�นผู้ที�มีอายุไม่ตํ�ากว่า 16 ป�บริบูรณ์และไม่เกิน    

 35 ป�บริบูรณ์ นับถึงวันเป�ดภาคการศึกษา
     3. เป�นผู้ที�มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ 
มีบุคลิกภาพที�เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติ
ทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป�นอุปสรรคต่อการศึกษา
และการประกอบวิชาชีพ
     4. เป�นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื�อเสียงเสียหาย 

ไม่เคยถูกลงโทษจาํคุกโดยคําพิพากษาถึงที�สุดให้จาํคุก 

เว้นแต่เป�นโทษสาํหรับความผิดที�ได้กระทําโดยประมาท 

 หรือความผิดลหุโทษ
     5. ถ้าเป�นชายต้องไม่เป�นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการ
ทหารในเดือนเมษายน และไม่เป�นภิกษุสามเณร 

     6. เฉพาะหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง   

 สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ต้องมีส่วนสูงไม่ตํ�ากว่า
150 เซนติเมตร

คุณสมบัติด้านการศึกษา
     เป�นผู้กําลังศึกษาชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 6 หรือ สาํเร็จการ
ศึกษาชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 6 โดยศึกษาในหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 ครบตาม
เกณฑ์ที�กําหนด ดังนี�  
      1. กลุ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชา
พื�นฐานรวมถึงรายวิชาเพิ�มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต 
      2. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ต้องเรียนรายวิชาพื�นฐาน
รวมถึงรายวิชาเพิ�มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

คุณสมบัติด้านสุขภาพ
     1. ไม่เป�นผู้ทุพพลภาพหรือผู้ที�เป�นโรคติดต่อร้ายแรง
หรือโรคประจาํตัว ซึ�งเป�นอุปสรรคต่อการศึกษา (ตามแนบ
ท้ายประกาศรับสมัคร)

     2. ไม่เป�นผู้อยู่ระหว่างการตั�งครรภ์


