
๑ 

 
 ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข   

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 การรับแบบ Admissions (สำหรับสบช. และวิทยาลัย) COVID -19 (ฉบับปรับปรุง) 
กิจกรรมดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   เรียกเพ่ิมเติม  ครั้งที่ ๑ 
ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้สละสิทธิ์   
(ไมส่่งเอกสาร และไม่ชำระ
ค่าลงทะเบียนเรียน) และ 
- ดำเนินการประมวลผลเลื่อนลำดับ
จากสำรอง เรียกเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ถึงวันอาทิตย์    
ที่ ๒๗ มิถุนายน 2564 

สถาบันพระบรมราชชนก 

เสนอผู้บริหารลงนามประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือก (เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑)         

วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน 2564 สถาบันพระบรมราชชนก 

1. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก 
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑) 

วันอังคารที่ ๒9 มิถุนายน 2564 สถาบันพระบรมราชชนก 

2. ผู้ผ่านการคัดเลือก  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑) ตรวจร่างกาย  
 

วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ถึงวันศุกร์ที่      
๒ กรกฎาคม 2564 

 

- โรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน
ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ            
ตามแบบฟอร์มที่ สบช.กำหนดให้ 

๓. ผู้ผ่านการคัดเลือก           
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑) ส่งผลการตรวจ
ร่างกายและเอกสารหลักฐาน เพ่ือ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ถึงวันศุกร์ที่      
๒ กรกฎาคม 2564  

(ภายในเวลา 16.00 น.) 
 

- ผู้ผ่านการคัดเลือก ส่งผล 2 ช่องทาง  
๑) ไปรษณีย์ช่องทางด่วนพิเศษ หรือบริษัท
ขนส่งเอกชน ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานที่ศึกษา
๒) E-mail (ไปรษณีย์อิเล็กกทรอนิกส์) ของ
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งผลทาง mail  
เพ่ือความรวดเร็วในการตรวจสอบเอกสาร 

บันทึกและยืนยันผลส่ง สบช.  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑) 

วันเสาร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ภายในเวลา ๑๘.๐๐ น. 

สถาบันพระบรมราชชนก 

 เรียกเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒ 
- ดำเนินการประมวลผลเลื่อนลำดับ
จากสำรอง เรียกเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒ 

วันอาทิตย์ที่ 4 ถึงวันจันทร์ที่         
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

สถาบันพระบรมราชชนก 

เสนอผู้บริหารลงนามประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือก (เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒)         

วันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สถาบันพระบรมราชชนก 

๔.ประกาศผูผ้่านการคัดเลือก 
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒) 

วันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สถาบันพระบรมราชชนก 
 
 

๕. ผู้ผ่านการคัดเลือก  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒) ส่งเอกสารและ
หลักฐานต่าง ๆ  ยกเว้น ผลการตรวจ
ร่างกาย 

วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ภายในเวลา 12.00 น. 

ผู้ผ่านการคัดเลือก ส่งผลทาง E-mail 
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) ของวิทยาลัยที่เป็น
สถานศึกษา เท่านั้น 
 - ผลการตรวจร่างกาย ให้ส่งกับวิทยาลัยที่เป็น
สถานศึกษา (เมื่อรายงานตัวเข้าศึกษาแล้ว) 
หากกรณี คุณสมบัติด้านสุขภาพไม่ผ่าน จะถูก
ตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา 



๒ 

 
กิจกรรมดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

บันทึกผลและยืนยันผลส่ง สบช.
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒) 

วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
(ภายในเวลา ๑๘.๐๐ น.) 

วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา 

เสนอผู้บริหารลงนามประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ 
และ ๒) 

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ถึงวันศุกร์ที่    
๙ กรกฎาคม 2564 

สถาบันพระบรมราชชนก 

4. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา      
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ และ ๒) 

วันจันทร์ที่ 1๒ กรกฎาคม 2564 สถาบันพระบรมราชชนก 

5. การรับชำระค่าลงทะเบียนเรียน 
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ และ ๒) 
(กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ไปชำระ 
ค่าลงทะเบียนเรียน ตามวัน เวลาที่
กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการ  
เข้าศึกษา) 

วันอังคารที่ 1๓  ถึงวันพุธที่ ๑๔  
กรกฎาคม 2564 

- ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
ชำระผ่านบัญชีของสถาบันฯ(ระบุ COMCODE )     
-  ธนาคารกรุงไทย COMCODE  9382 
- ธนาคารไทยพาณิชย์ COMCODE  3532 

บันทึกผลการรับชำระเงิน
ค่าลงทะเบียน (ทุกวันรุ่งขึ้น) 

วันพุธที่ 1๔ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 1๕ 
กรกฎาคม 2564 

สถาบันพระบรมราชชนก 

เสนอผู้บริหารลงนามประกาศรายชื่อ
นักศึกษาใหม่ (เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑    
และ ๒) 

วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม 2564 สถาบันพระบรมราชชนก 

6.ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่  
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ และ ๒) 

วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม 2564 สถาบันพระบรมราชชนก 

7. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตวั     
เข้าศึกษา 

วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม  2564 ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานที่ศึกษา 

เปิดภาคเรียนการศึกษาที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖4  
      (เฉพาะนักศึกษาใหม่) 
 

วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา 
 

รายละเอียดที่เก่ียวข้อง   
- การรับแจ้งสละสิทธิ์การรับแบบ 
Admissions 

ภายในวันอังคารที่ 2๒ มิถุนายน  
๒๕๖4 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแจ้งข้อมูล ณ วิทยาลัยทุกแห่ง  

- การส่งรายชื่อการขอสละสิทธิ์ของ
นักศึกษาให้สถาบันพระบรมราชชนก 

ภายในวันพุธที่ ๒3 มิถุนายน ๒๕๖4 วิทยาลัยในสังกัดทุกแห่ง 

- บันทึกข้อมูลการขอสละสิทธิข์อง
นักศึกษา 

ภายในวันพุธที่ ๒3 มิถุนายน ๒๕๖4 วิทยาลัยในสังกัดทุกแห่ง 

 
 


