
คู่มือการรับบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  

๑. หลักการ 
สถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ผลิตและ

พัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ เพื่อตอบสนองความขาดแคลนก าลังคนด้านสุขภาพ  ในสถานบริการของ
กระทรวงสาธารณสุข จัดการศึกษาโดยวิทยาลัยในสังกัดจ านวน ๓๗ แห่ง ทั่วประเทศ โดยมีหลักการในการ
รับบุคคลเข้าศึกษาที่ส าคัญ คือ การกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้กับคนในพ้ืนที่ได้เข้าศึกษา และกลับไป
ปฏิบัติงานในภูมิล าเนาของตนเองอย่างยั่งยืน และสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ระบบการรับสมัคร
นักศึกษา http://admission.pi.in.th  

๒. วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จ านวน ๓๗ แห่ง 
๒.๑ วิทยาลัยพยาบาล จ านวน ๒๙ แห่ง 
๒.๒ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ านวน ๗ แห่ง 
๒.๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จ านวน ๑ แห่ง 

(ดูรายละเอียดภาคผนวก) 

๓. ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา   
การรับบุคคลเข้าศึกษา แบ่งการรับเป็น ๒ ระบบ คือ ระบบสอบตรง และระบบสอบกลาง (Admissions)  

๔. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร  ดังนี้ 
ระบบสอบตรงและระบบสอบกลาง   รับหลักสูตรระดับปริญญาตรีจ านวน  ๗  หลักสูตร  ได้แก่ 
                                      ๑)  พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
                                       ๒)  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

 ๓)  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
 ๔)  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
 ๕)  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน 
 ๖)  การแพทย์แผนไทยบัณฑิต  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
 ๗)  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

                                    โปรดศึกษาหลักสูตรที่เปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

http://admission.pi.in.th/


 

คู่มือการรับบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๒ 

ระบบสอบตรง 
เปิดรับสมัครวันที่ ๑๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

 
 

 



 

คู่มือการรับบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๓ 

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 กระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  

ระบบสอบตรง 
กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ 

๑. การประชาสัมพันธก์ารรับบคุคลเข้าศึกษาหลักสตูร
ต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
เป็นต้นไป 

 สถาบันพระบรมราชชนก 
 วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 
 เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของ

สถาบันพระบรมราชชนก 
http://admission.pi.in.th 

๒. ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบรับสมัคร ตั้งแต่วันจนัทร์ที่ ๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวัน

ปิดรับสมัคร 

 เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของ
สถาบันพระบรมราชชนก 
 http://admission.pi.in.th 

๓. การสมัคร เลือกได้ไม่เกิน ๔ อันดับ 
    - ค่าสมัคร อันดับแรก ๑๐๐ บาท 
    -  อันดับต่อไป อันดับละ ๕๐ บาท 
การช าระเงินค่าสมัคร 

วันจันทร์ที่ ๑๐ ถึง วัน
ศุกร์ที ่๒๑ ธันวาคม 

๒๕๕๕ เท่านั้น 

 เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th  
 ช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย, 

ธ.กรุงเทพ หรือ ธ.ไทยพาณิชย ์

๔. การแก้ไขข้อมูลการสมัครหลังยืนยันใบสมัคร เฉพาะ
รายการที่ก าหนดให้แก้ไขได้  

ตั้งแต่วันท่ียืนยันใบ
สมัคร จนถึงวันเสาร์ที่ 
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

 เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th 

๕. การตรวจสอบคะแนน GAT, PAT๒ และยืนยัน 
หรือแจ้งแก้ไขคะแนนให้ถูกต้อง 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ถึง 
วันเสาร์ที่ ๒๙ ธันวาคม 

๒๕๕๕ 

 เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th 

๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบ
หลักฐานและสัมภาษณ์  รอบท่ี ๑ 

วันพุธที่ ๙ มกราคม 
๒๕๕๖ 

 เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th 
 เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง 

๗. ผู้มีสิทธ์ิเขา้สัมภาษณ์ รอบท่ี ๑ จัดเตรียม
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และไปตรวจ
ร่างกาย ให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการก่อนวัน
สัมภาษณ์ และน าเอกสารหลักฐานพร้อมผลการ
ตรวจร่างกายมายื่นวันสัมภาษณ ์
 

วันพุธที่ ๙ ถึง 
วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๕๖ 

 โรงพยาบาลของรัฐทีส่ามารถตรวจได้ 
ครบทุกรายการ ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนดให ้

๘. การตรวจสอบคณุสมบัตผิู้สมคัร  รอบท่ี ๑ 
            -  ยื่นเอกสารหลักฐานตรวจคุณสมบัต ิ
     -  ยื่นผลการตรวจร่างกาย 
การสัมภาษณ์  รอบท่ี ๑ 

วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม 
๒๕๕๖ 

 วิทยาลัยที่เป็นสถานท่ีสัมภาษณ์ 

๙. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบท่ี ๑ วันอังคารที่ ๑๕ 
มกราคม ๒๕๕๖ 

 เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th 
 เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง 

๑๐. การช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าเลา่เรยีน          
รอบท่ี ๑ 

วันอังคารที่ ๑๕ ถึง  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ 
มกราคม ๒๕๕๖ 

 ช าระเงินผ่านบญัชีธนาคารของวิทยาลัยที่
เป็นสถานศึกษา 

๑๑. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบท่ี ๒ วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม 
๒๕๕๖ 

 เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th  
 เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง 

http://www.pi.ac.th/
http://www.pi.ac.th/
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คู่มือการรับบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๔ 

กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ 
๑๒. การช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

รอบท่ี ๒ 
 

วันจันทร์ที่ ๒๑ ถึงวนัพุธ
ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ 

 ช าระเงินผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่
เป็นสถานศึกษา 

๑๓. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบท่ี ๓ วันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม 
๒๕๕๖ 

 เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th  
 เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง 

๑๔. การช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
รอบท่ี ๓ 

 

วันจันทร์ที่ ๒๘ ถึงวนัพุธ
ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ 

 ช าระเงินผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่
เป็นสถานศึกษา 

๑๕. แจ้งสละสิทธ์ิการเข้าศึกษาด้วยตนเอง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๔ ถึง
วันพุธที ่๒๐ มีนาคม 

๒๕๕๖ 

 วิทยาลัยที่เป็นสถานท่ีสัมภาษณ์ 

๑๖. - การรายงานตัวเข้าศึกษา ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
- ปฐมนิเทศ 

วันจันทร์ที่ ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา 

๑๗. การเปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน 
๒๕๕๖ 

 วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา 

หมายเหตุ อาจมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลา โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th 

http://www.pi.ac.th/
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คู่มือการรับบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๕ 

ระบบสอบตรง 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกคนดีและคนเก่งเข้าศึกษาและปฏิบัติงานในระบบบริการสาธารณสุข 
ของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น สถาบันพระบรมราชชนกจึงก าหนดเกณฑ์เฉพาะในการรับสมัครและคัดเลือก 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
๑.๑   คุณสมบัติท่ัวไป 

๑.๑.๑  เป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาใหเ้ข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย๑ มีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ใน
จังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถงึวันเปิดภาคการศึกษา 

๑.๑.๒  เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๖ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 
๑.๑.๓  เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า ๑๕๐ 

เซนติเมตร ส าหรับในหลักสูตรอื่นๆ ไม่จ ากัดส่วนสูงของผู้สมัคร 
๑.๑.๔  เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ไม่มีความพิการ 

หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ 
๑.๑.๕  เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา 
๑.๑.๖  ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ และ 

ไม่เป็นภิกษุสามเณร ตามค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณร เรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน 
หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๑.๑.๗  กรณีใช้สิทธิ์บุตรข้าราชการหรือข้าราชการบ านาญสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ 
ลูกจ้างประจ าสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น ต้องเป็นบุตรโดยก าเนิดหรือโดยสายโลหิต จะได้
คะแนนเพิ่ม ๑๐๐ คะแนน และจะต้องน าบัตร ตัวจริง ของข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ หรือ
ลูกจ้างประจ า  พร้อมส าเนา   มายืนยันเป็นหลักฐานในวันสัมภาษณ์  (โดยจะต้องมีชีวิตอยู่ในวันที่
เริ่มท าใบสมัคร) 

๑.๒   คุณสมบัติด้านการศึกษา 
๑.๒.๑  เป็นผู้ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

๖ โดยได้ศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ และครบตามเกณฑ์ที่
ก าหนด ทั้งการศึกษาในโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียน (ไม่รับเทียบเท่า ปวช. ปวท. และ ปวส.) 

ยกเว้นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับเฉพาะผู้ที่ศึกษาหลักสูตรการศึกษาใน
โรงเรียน โปรแกรมที่เน้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒) 

๑) หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๒๔ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๓) ในหมวดวิชาเลือกเสรีให้รวมวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง ๒) ๒๕ หน่วยการเรียน 
หรือวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง ๓) ๒๑ หน่วยการเรียน คณิตศาสตร์ (โครงสร้าง ๑) ๑๕ หน่วยการเรียน 
และภาษาอังกฤษ ๑๒ หน่วยการเรียน 

๒) หลักสูตรการศกึษาในโรงเรยีนทีใ่ช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๔๔ 
หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ต้องเรียน
รายวชิาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า   ๒๒ หน่วยกิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร ์ 

                                                 
๑ ผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย คือ บุคคลที่ศาลตั้งขึ้นให้ใช้อ านาจปกครองผู้เยาว์ ในกรณีที่บิดามารดาของผู้เยาว์ไม่มีอ านาจปกครองแล้ว 
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๖ 

ต้องเรียนรายวชิาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมกันไม่น้อยกว่า  ๙ หน่วยกิต 

๓) หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ให้ศึกษารายวิชาต่างๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตร
การศึกษา ในโรงเรียนตามข้อ ๑.๒.๑ วงเลบ็ ๑ หรือวงเลบ็ ๒ ส าหรบัหมวดวชิาวิทยาศาสตร์ให้แสดง
หลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการ เทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน 

๑.๒.๒   มีผลการเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีเกณฑ์ในการรับสมัคร  ดังนี้ 
๑) ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แล้ว ใช้ผลการเรียน ๖ ภาคการศึกษา ดังนี้ 

 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) กลุ่มสาระ

วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐   
๒) ผู้ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใช้ผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา ดังนี้ 

 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคการศึกษา (GPA) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
๑.๒.๓  มีผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT รหัสวิชา ๘๕)  

ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คะแนน และมีผลการทดสอบความถนดัทางวชิาชีพและวชิาการด้านวทิยาศาสตร ์
(Professional and Academic Aptitude Test : PAT๒ รหสัวชิา ๗๒) ไม่น้อยกว่า ๗๐ คะแนน โดยใช ้
ผลการสอบที่มีคะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา 

๑.๒.๔  มีองค์ประกอบและสัดส่วนน้ าหนักคะแนนในการประมวลผลการคัดเลือก ดังนี้ 

องค์ประกอบ น้ าหนักร้อยละ 
ผลการทดสอบ ความถนัดทั่วไป (GAT รหัสวิชา ๘๕) ๔๐ 
ผลการทดสอบ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT๒ รหัสวิชา ๗๒) ๖๐ 

รวม ๑๐๐ 
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๗ 

๑.๓   คุณสมบัติด้านสุขภาพ 
 จะต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจ าตัวซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังนี้ 

๑.๓.๑  โรคหัวใจที่มีพยาธิสภาพที่หัวใจ ทั้งชนิดเป็นมาแต่ก าเนิดและมาเป็นภายหลัง จนเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 

๑.๓.๒ มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑) ตาบอดแม้แต่ข้างเดียว 
๒) ตาบอดสี โดยเฉพาะแม่สี หรือตาบอดสีชนิดรุนแรง ซึ่งได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว 
๓) ระดับการมองเห็นในตาข้างใดข้างหนึ่ง เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้ว ยังวัดได้แย่กว่า  

๖/๑๒ หรือ ๒๐/๔๐ 
๔) ตาพิการ หรือ มีความผิดปกติ เช่น ตาเหล่ 

๑.๓.๓  หูหนวก ชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ หรือหูตึงที่ใช้เครื่องช่วยฟัง (Hearing aid) 
แล้วการได้ยินไม่ปกติแม้แต่ข้างเดียว หรือโรคหู อ่ืนๆ ซึ่ งแพทย์ เฉพาะทางและคณะกรรมการ /
คณะอนุกรรมการตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

๑.๓.๔  วัณโรคปอดในระยะติดต่อเรื้อรัง หรือโรคติดต่อในระยะอันตราย ที่จะมีผลต่อ
ผู้รับบริการ หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

๑.๓.๕  โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการตรวจร่างกายเห็นว่า 
มีแนวโน้มเกิดอันตรายจากความเครียดระหว่างการศึกษา 

๑.๓.๖  โรคไตที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 
๑.๓.๗  โรคเบาหวานทุกระดับ 
๑.๓.๘  โรคจิต หรือมีสุขภาพจิตไม่สมบูรณ์ ซึ่งจิตแพทย์และคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
๑.๓.๙  เสพสารเสพติดทุกชนิด และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
๑.๓.๑๐  โรคคนเผือก 
๑.๓.๑๑  โรคและอาการอ่ืนๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานทางการพยาบาลและสาธารณสุข 

โดยพิจารณาเป็นรายหลักสูตร เช่น 
๑)  ร่างกายต้องไม่ผิดรูป หรือพิการจนเสียบุคลิกลักษณะ เช่น ศีรษะและส่วนประกอบ

ของใบหน้าผิดรูป แขน ขา มือ หรือเท้าผิดรูป ซึ่งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการตรวจร่างกายเห็นว่า 
ไม่เหมาะสมต่อวิชาชีพและลักษณะงาน 

๒)  กระดูก หรือกล้ามเนื้อบางส่วน มีความพิการที่มีผลกระทบต่อสมรรถภาพการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น เท้าปุก อัมพาตหรือมีกล้ามเนื้อลีบ อ่อนแรง ท าให้เสียบุคลิกภาพซึ่ง
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการตรวจร่างกายเห็นว่าไม่เหมาะสมต่อวิชาชีพและลักษณะงาน 

๓)  โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนัง ที่มีความผิดปกติเห็นเด่นชัดจนเสียบุคลิกภาพ 
๔)  โรคเท้าช้าง 
๕)  โรคลมชัก ที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ อนัจะก่ออันตรายต่อตนเองและผู้อ่ืน 

 (โรคลมชักท่ีไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย ๓ ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถือเป็นโรคลมชักที่
ควบคุมได)้ 
 หมายเหตุ    โรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ให้พิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ตรวจร่างกาย  
ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ของแต่ละหลักสูตรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
 



 

คู่มือการรับบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๘ 

ผูม้ีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ จะต้องตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้เท่านั้น  และต้องตรวจสอบว่าแพทย์บันทึกผลการตรวจร่างกาย
ครบทุกรายการหรือไม่  ก่อนน ามาย่ืนในวันเข้าสัมภาษณ์  มิฉะนั้นจะไม่ให้เข้าสัมภาษณ์ 

 
 

เงื่อนไขการเข้าศึกษา 
๑. กรณีผู้สมัครให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจาก

เข้าศึกษาแล้ว จะต้องถูกตัดสิทธิ์การศึกษา 
๒. การพิจารณาตัดสิทธิ์เข้าศึกษาด้วยเหตุผลทางคุณสมบัติด้านสุขภาพ ต้องกระท าโดยคณะกรรมการที่มี

จ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า ๕ คน 

๒. ประเภทโควตาประกอบด้วย  ๔ ประเภทโควตา ได้แก่ 
๒.๑   ประเภทโควตาบุคคลทั่วไป หมายถึง โควตาที่ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องสมัครในจังหวัดที่เป็น

ภูมิล าเนาของตนเอง หรือภูมิล าเนาของบิดามารดา และจังหวัดนั้นมีหลักสูตรและจ านวนโควตาให้เข้าศึกษา 
เมื่อจบการศึกษาจะต้องกลับไปปฏิบัติงานในจังหวัดที่เป็นภูมิล าเนาทีส่มัคร  มีจ านวน ๗ หลักสูตร ดังนี้ 

๒.๑.๑   พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
๒.๑.๒   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
๒.๑.๓   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
๒.๑.๔   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
๒.๑.๕   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน 
๒.๑.๖   การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
๒.๑.๗   การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

๒.๒   ประเภทโควตาโครงการผลติพยาบาลเพิ่ม  หมายถึง  โควตาที่ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ 
เข้าศึกษาตามโครงการ (ดูรายละเอียดที่เว็ปไซต์ของระบบรับสมัคร เมนูคุณสมบัติและหลักฐาน) มีจ านวน
ทั้งหมด  ๑๐ โรงพยาบาล  ได้แก่  

๒.๒.๑ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก  
๒.๒.๒ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี   
๒.๒.๓ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  จังหวัดกาญจนบุรี    
๒.๒.๔ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี   
๒.๒.๕ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี    
๒.๒.๖ โรงพยาบาลชลบุรี  จังหวัดชลบุรี   
๒.๒.๗ โรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
๒.๒.๘ โรงพยาบาลเกาะกูด  จังหวัดตราด  
๒.๒.๙ โรงพยาบาลเกาะช้าง  จังหวัดตราด   
๒.๒.๑๐ พ้ืนที่เกาะและชายแดน จังหวัดระนอง 

๒.๓   ประเภทโควตากรมการแพทย์จ ากัดภูมิล าเนา หมายถึง โควตาที่กรมการแพทย์เป็นผู้สนับสนุน
ทุนการศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องสมัครในจังหวัดที่เป็นภูมิล าเนาของตนเอง หรือภูมิล าเนาของบิดามารดา 
และมีโควตาให้เข้าศึกษา เมื่อส าเร็จการศึกษาผู้สมัครจะต้องกลับไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหรือสถาน



 

คู่มือการรับบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๙ 

บริการสุขภาพที่กรมการแพทย์จัดให้ (ดูรายละเอียดสถานบริการสุขภาพในสังกัดกรมการแพทย์ที่ได้รับ
จัดสรรโควตา) ดังตารางในภาคผนวก   

๓.   ประเภทโควตากรมการแพทย์ไม่จ ากัดภูมิล าเนา หมายถึง โควตาที่กรมการแพทย์เป็นผู้สนับสนุน
ทุนการศึกษา เมื่อส าเร็จการศึกษาผู้สมัครจะต้องปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพของ
กรมการแพทยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร  และทุกคนมีสิทธิ์สมัครได้โดยไม่จ ากัดภูมิล าเนา  

๔. จ านวนโควตาที่รับเข้าศึกษาในแต่ละจังหวัดและหลักสูตร  
สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th จ านวนโควตาอาจ

เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

๕. ระยะเวลาการรับสมัครเข้าศึกษา 
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

๖. ขั้นตอนการสมัคร 
๖.๑   ศึกษาข้อมูลการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา  จากแหล่งต่อไปนี้  ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

๖.๑.๑   เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th ที่เมนูคู่มือการสมัครเข้าศึกษา  คุณสมบัติและหลักฐาน ฯลฯ 
๖.๑.๒   โปสเตอร์และแผ่นพับการรับสมัคร 
๖.๑.๓   คู่มือการรับสมัคร 

๖.๒   ลงทะเบียนเป็นสมาชิก ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันปิดรับสมัคร ผูส้มัครต้อง
ลงทะเบียนเป็นสมาชิกจึงจะได้ชื่อเข้าใช้งานและรหัสผ่านเพ่ือเข้าสู่ระบบการรับสมัคร โดยกรอกข้อมูลดังนี้ 

๖.๒.๑   เลขประจ าตัวประชาชน วัน-เดือน-ปีเกิด จังหวัดที่เกิด เพ่ือใช้ในกรณีลืมรหัสผ่าน 
๖.๒.๒   ก าหนดรหัสผา่นดว้ยตวัเอง ต้องเป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษ หรือตวัเลข ความยาว 

อย่างน้อย ๖ ตัวอักษร   
๖.๒.๓   ใช้ชื่อเข้าใช้งานและรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ กรุณารักษารหัสผ่านไว้ให้ปลอดภัย เพื่อป้องกัน

ผู้อื่นน าไปใช้ในการสมัครแทนท่าน  
๖.๓   การสมัครเข้าศึกษา มีขั้นตอน ดังนี้ 

๖.๓.๑   กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน 
๖.๓.๒   เลือกและกรอกข้อมูลภูมิล าเนาที่ใช้ในการสมัคร 
๖.๓.๓   เลือกหลักสูตรและประเภทโควตาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาได้ไม่เกิน ๔ อันดับ  
๖.๓.๔   การแก้ไขข้อมูล  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลการสมัครได้ตลอดเวลาภายใน

ระยะเวลาการรับสมัคร โดยจะต้องไม่ยืนยันการสมัคร 
๖.๓.๕   การยืนยันการสมัคร เมื่อยืนยันการสมัครแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่อนุญาตให้

แก้ไขได้จนถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕   หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ไม่ได้อนุญาต เช่น ภูมิล าเนาที่ใช้
ในการสมัคร   อันดับการเลือก ฯลฯ   ต้องช าระเงินให้ใบสมัครนั้นสมบูรณ์ก่อนแล้วจึงสมัครและช าระเงิน
ใหมต่ามขั้นตอน 

เงื่อนไข 
นักศึกษาที่มีรายชื่อเข้าศึกษาในระบบรับตรง จะไม่มีสิทธิ์สมัครในระบบกลางของกระทรวง

สาธารณสุข   ยกเว้นได้สละสิทธิ์ในระบบรับตรงโดยแจ้งที่วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดเรียบร้อยแล้ว 



 

คู่มือการรับบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๑๐ 

๖.๔   การช าระค่าสมัครผ่านธนาคาร 
๖.๔.๑   เมื่อผู้สมัครยืนยันการสมัครแล้วให้พิมพ์ใบช าระเงินจากระบบ โดยช าระค่าสมัคร ดังนี้ 

๑)  ค่าสมัคร อันดับแรก ๑๐๐ บาท อันดับต่อไป อันดับละ ๕๐ บาท 
๒)  ค่าธรรมเนียมธนาคาร ๑๕ บาทต่อครั้งของการสมัคร 

๖.๔.๒   น าใบช าระเงินไปช าระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ธนาคารจะเก็บเอกสาร
ส่วนล่าง และมอบเอกสารส่วนบนคนืให้ผู้สมัครเป็นหลักฐาน 

๖.๔.๓   ผู้สมัครต้องเข้ามาตรวจสอบผลการช าระเงิน ได้ที่  http://admission.pi.in.th 
ภายใน ๒ วันท าการหลังจากช าระเงิน ถ้าไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อสถาบันพระบรมราชชนกทางโทรศัพท์เพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

๖.๔.๔   สถาบันพระบรมราชชนกสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 
๖.๕   การเข้าดูผลการสมัคร ต้องใช้รหัสผ่านทุกครั้ง  ได้แก่   

๖.๕.๑   ดูผลการช าระเงินเมื่อช าระเงินผ่านธนาคารประมาณ ๒ วันท าการ สถานะการสมัคร
จะเปลี่ยนเป็นใบสมัครสมบูรณ์ 

๖.๕.๒   ดูผลคะแนน GAT PAT๒   
๖.๕.๓   ดูประกาศผลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 

๖.๖   การตรวจสอบและยืนยันคะแนนผลการทดสอบความถนัด 
ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและยืนยันคะแนนผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ผลการทดสอบ

ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ (PAT๒) ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 

ผู้สมัครที่ไม่เข้าระบบรับสมัครเพื่อยืนยัน จะถือว่ายอมรับความถูกต้องของขอ้มูล 

๖.๗   การพิมพ์ใบสมัครฉบับสมบูรณ์ 
 สามารถพิมพ์ใบสมัครฉบับสมบูรณ์ได้ตามวันที่ระบบก าหนดให้ พร้อมติดรูปถ่าย เพ่ือน าไปเป็น
หลักฐานในวันสัมภาษณ์ต่อไป 

๗. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครส าหรับยื่นในวันสัมภาษณ์ 
 ผู้สมัครต้องน าเอกสาร หลักฐานตัวจริงมาแสดง พร้อมส าเนา ให้วิทยาลัยเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ดังนี้ 

๗.๑   ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรบัสมัครเข้าศึกษาโดยตรง ให้ติดรูปถ่ายหนา้ตรง ไม่สวมแว่นตาด า 
ขนาด ๓x๔ เซนติเมตร ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 

๗.๒   บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมส าเนา 
๗.๓   เอกสารรับรองผลการศึกษา ดังนี้ 

๗.๓.๑   ผู้ที่ส าเรจ็การศกึษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ใชร้ะเบียนแสดงผลการเรียนตลอด
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.๑ หรือ ปพ.๑) 

๗.๓.๒   ผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
๑)   ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.๑ หรือ ปพ.๑) ๕ ภาคการศึกษา 
๒)   ใช้ใบรับรองหน่วยกิตส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่แสดง

จ านวนหน่วยการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ทั้งที่ศึกษาแล้วและ
ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาที่ ๒ จากสถานศึกษา (ใช้แบบฟอร์มที่ก าหนดในคู่มือนี้เท่านั้น หรือ
สามารถดาวน์โหลดได้จากระบบรับสมัคร แบบฟอร์มรหัส entrn๐๐๖) 



 

คู่มือการรับบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๑๑ 

๗.๓.๓   ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนปี พ.ศ.๒๕๔๔ 
๑)   ใช้ระเบยีนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.๑) 
๒)   ใช้ใบรับรองหน่วยการเรียน ที่แสดงจ านวนหน่วยการเรียนและผลการเรียนเฉลี่ย

สะสม ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จากสถานศึกษาที่จบ  (ใช้แบบฟอร์มที่
ก าหนดในคู่มือนี้เท่านั้น หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากระบบรับสมัคร แบบฟอร์มรหัส entrn๐๐๗-p) 

๗.๓.๔   ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระบบการศึกษานอกโรงเรียน 
๑)   ใช้ระเบียนสะสมแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนเทียบเท่า

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบโรงเรียน 
๒)   ใช้ใบรับรองการศึกษาจากสถานศึกษาที่แสดงเป็นหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการ

ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
๓)   ใช้ใบรับรองหน่วยการเรียน ที่แสดงจ านวนหน่วยการเรียนและผลการเรียนเฉลี่ย

สะสม ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จากสถานศึกษาที่จบ (ใช้แบบฟอร์มที่
ก าหนดในคู่มือนี้เท่านั้น หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากระบบรับสมัคร แบบฟอร์มรหัส entrn๐๐๗-G-NFEdu) 

๗.๔   ทะเบียนบ้านตัวจริงของผู้สมัคร พร้อมส าเนา 
๗.๕   กรณีใช้ภูมิล าเนาของบิดา มารดา ผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมายในการสมัคร ใช้

ทะเบียนบ้านตัวจริง  พร้อมส าเนา 
๗.๖  กรณีใช้สิทธิ์บุตรข้าราชการ  ข้าราชการบ านาญสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างประจ า

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ใช้เอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 
๗.๖.๑   ทะเบียนบ้านตัวจริงของบิดา หรือมารดาที่เป็นข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ   

หรือลูกจ้างประจ า สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
๗.๖.๒   บัตรประจ าตัวข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ หรือ ลูกจ้างประจ า  ตัวจริง ของบิดา 

หรือมารดา พร้อมส าเนา 
 

ข้อตกลงในการสมัคร    
๑) ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร 

และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาด อัน
เกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครน ามายื่นในวันสัมภาษณ์ ไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร ไม่มีสิทธิ์ในการเข้า
สัมภาษณ์ และจะไม่คืนเงินค่าสมัครเข้าศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ 

๒) การกรอกข้อมูลในการสมัครจะต้องตรวจทานให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ก่อนที่จะยืนยันการสมัคร เพราะ
ถ้ายืนยันแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่ไม่อนุญาตได้ ต้องไปช าระเงินและสมัครใหม่เท่านั้น ถ้าข้อมูล
ผิดพลาดที่เกิดจากการกรอกข้อมูล จะถือตามข้อ ๑) 

๓) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนปี พ.ศ.๒๕๔๔ ต้องให้สถานศึกษารับรอง
หน่วยกิตและผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ 

 

 
 



 

คู่มือการรับบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๑๒ 

ข้อตกลงในการสมัคร   (ต่อ) 
๔) ชื่อ - สกุล และเลขประจ าตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครจะต้องตรงกับหลักฐานบัตรประชาชน ต้อง
ตรวจสอบและกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง เพราะระบบจะใช้เลขประจ าตัวประชาชนเป็นรหัสอ้างอิงตลอดการ
รับสมัคร ถ้าบันทึกผิด ท่านต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกระบบรับสมัครฯ ใหม่ 

๕) หากมีข้อสงสัยให้สอบถามได้ที่กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก หรือวิทยาลัยทุกแห่งใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

๘. สถานที่สัมภาษณ์ 
การสัมภาษณ์จะใช้ภูมิล าเนาของผู้สมัครเป็นตัวก าหนดสถานที่สัมภาษณ์ ดังตารางในภาคผนวก 

เงื่อนไขการเข้าสัมภาษณ ์
๑. ผู้สมัครต้องน าเอกสารหลักฐานมาให้วิทยาลัยตรวจสอบทุกรายการในวันสอบสัมภาษณ์ หากตรวจพบว่า 

ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง รายงานเท็จ หรือไม่ตรงกับคุณสมบัติที่ก าหนด  จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้า
สัมภาษณ์ 

๒. เอกสารและหลักฐานต่างๆ จะต้องเป็นฉบับจริงพร้อมส าเนา และรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

๙. สถานศึกษา 
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขยึดหลักการให้ผู้ เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ  

ได้ศึกษาในวิทยาลัยที่อยู่ใกล้ภูมิล าเนาของตนเอง เช่น มีภูมิล าเนาอยู่ในภาคเหนือ จะได้รับการจัดสรรให้
เรียนในวิทยาลัยเขตภาคเหนือ อย่างไรก็ตาม อาจมีผู้เข้าศึกษาบางส่วนที่จะต้องไปศึกษาในวิทยาลัยที่
ตั้งอยู่ในภูมิภาคอ่ืนๆ เนื่องจากวิทยาลัยในภูมิภาคนั้นๆ ไม่สามารถรับผู้เข้าศึกษาได้ทั้งหมด สามารถดู
รายละเอียดสถานศึกษาเพ่ิมเติมได้ทีเ่ว็บไซต์ http://admission.pi.in.th เมนูจ านวนหลักสูตรและโควตา 

ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ กรณีที่หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของจังหวัดที่เป็นภูมิล าเนาที่มี
สถานศึกษามากกว่า ๑ แห่ง  ระบบรับสมัครเปิดให้ผู้สมัครมีโอกาสได้เลือกเรียงล าดับสถานศึกษาตาม
ความต้องการของตนเองได้   

๑๐. ค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษา 
๑๐.๑   ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะต้องช าระค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน

การศึกษา ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่างๆ 
ของกระทรวงสาธารณสุข 

๑๐.๒   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าหอพัก ค่าเครื่องแบบ เป็นต้น (อาจแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละ
วิทยาลัย) 

 

สถาบันพระบรมราชชนกสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

http://admission.pi.in.th/

