
สมัครคณะพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต)
และ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขารังสีเทศนิค)
ศึกษาหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที�ใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื�นฐาน
      รวมถึงรายวิชาเพิ�มเติม (สาระชีววิทยา เคมี และฟ�สิกส์) 
      รวมกันไม่น้อยกว่า22 หน่วยกิต
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตัองเรียนรายวิชาพื�นฐาน
      รวมถึงรายวิชาเพิ�มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
   - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ต้องเรียนรายวิชาพื�นฐานรวมถึง
      รายวิชาเพิ�มเติม รวมกันไม่นัอยกว่า 9 หน่วยกิด

คณะพยาบาลศาสตร์
ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
ระดับปริญญาตรี จำนวน 9 หลักสูตร ได้แก่

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
- หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
- หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
   ความปลอดภัย
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขานวัตกรรม และการสื�อสาร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรที�รับสมัคร คุณสมบัติทางการศึกษา

สมัครคณะสาชารณสุขศาสตร์และสทเวชศาสคร์ (หลักสูตรอื�น ๆ)
ศึกษาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื�นฐาน
      รวมถึงรายวิชาเพิ�มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
   - กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ต้องเรียนรายวิชาพื�นฐานรวมถึงรายวิชา
       เพิ�มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ข้อมูลการรับนักศึกษาเข้าศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก



ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที� 1 แฟ�มสะสมผลงาน (Portfolio)

รับสมัคร

ประกาศรายชื�อ
ผู้มีสิทธิ�สัมภาษณ์

ส่งผลการ
ตรวจร่างกาย/สัมภาษณ์

ประกาศรายชื�อ
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ยืนยันสิทธิ�

สละสิทธิ�

สถาบันประกาศรายชื�อ
ผู้ยืนยันสิทธิ�

admission.pi.ac.th

admission.pi.ac.th

student.mytcas.com

student.mytcas.com
/admission.pi.ac.th

student.mytcas.com

student.mytcas.com

ผู้สมัครลงทะเบียน 
(แรกเข้า)

กิจกรรม

ชำระค่าสมัคร

admission.pi.ac.th

ณ โรงพยาบาล

ณ โรงพยาบาล

วันสถานที�สอบสัมภาษณ์
จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื�อ

ผู้มีสิทธิ�สอบสัมภาษณ์

ตรวจร่างกาย

3-9 ม.ค. 65

9 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป

16 ม.ค. 65

24 ม.ค. 65

31 ม.ค. 65

7-8 ก.พ. 65

9 ก.พ. 65

11 ก.พ. 65

วันที�

3-9 ม.ค. 65

17-20 ม.ค. 65

สถานที� / เว็บไซต์

ประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ ดังนี�

เกณฑ์การรับสมัคร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขารังสีเทคนิค

หลักสูตรอื�น ๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

***ยกเว้นผู้สมัครโครงการ

3. โครงการช้างเผือก สบช.
(ขาดทุนทรัพย์ ผลการเรียนดี ครอบครัวมีรายได้
ไม่เกิน 300,000 บาทต่อป� มีทุนการศึกษา) 
รับเขตสุขภาพละ 3 คน
   - คณะพยาบาลศาสตร์ 2 คน 
   - คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 1 คน

2. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษค้านกีฬา 
และ ศิลปวัฒนธรรม (มีผลงานระดับเขต/ ประเทศ) 
รับเขตสุขภาพละ 2 คน
   - คณะพยาบาลศาสตร์ 1 คน 
   - คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 1 คน

   - เป�นผู้ที�กําลังศึกษาชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 6 
   - GPAX 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
   - GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
      ภาษาอังกฤษ วิชาละไม่น้อยกว่า 3.00
   - มีแฟ�มสะสมผลงาน และยืนยันว่าเป�นผลงานของตน

   - เป�นผู้ที�กําลังศึกษาชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 6 
   - GPAX 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
   - GPA กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
      ไม่น้อยกว่า 2.50

โครงการช้างเผือก สบช.
  - ใช้คะแนน CPAX  5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.25
  - GP.A กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาละไม่น้อยกว่า 3.00
- มีแฟ�มสะสมผลงาน และยืนยันว่าเป�นผลงานของตน

โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬและ
ศิลปวัฒนธรรม
  - ใช้คะแนน GPAX  5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
  - GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาละไม่น้อยกว่า 2.50
  - มีแฟ�มสะสมผลงาน และยืนยันว่าเป�นผลงานของตน

1. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
(รร.คัดเลือก/มีผลงานนำเสนอ) รับโรงเรียนละ 5 คน
   - คณะพยาบาลศาสตร์ 4 คน 
   - คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 1 คน


