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วิชาเอกสาธารณ
สุขชุมชน (50184)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 (50)

 วิิชาเอกสาธาร์ณสุขชุมชน ร์หััส 50614 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)

ชุ่ดวิุช่า
ค่าชุ่ดวิุช่าสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่

วัุนั/เวุลาสอบไล่

สำาหรัับผู้่สมัครัภาคปิลาย

5) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็ผูู้้ชุ่วิยพื้ยาบัาล ซึึ่�งรั็บัจากผูู้้สำำาเร็็จการ็ศึึกษามัธุยมศึึกษาต่อนี้ปลาย (ม.6) และศึึกษา 

 ในี้หลักสูำต่ร็ 1 ปี (คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.7)

10121 อารยธรรมมนุษย์
50102 ว่ทยาศาสตร์ชีีวภาพ
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต่่อไปน้ี้�
10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพ่�อการส่�อสาร

1,100 บาท
1,100 บาท

1,100 บาท 
1,100 บาท

อาท่ตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้ีา
อาท่ตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ีา 
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ีา

6) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็หรื็ออนุี้ปริ็ญญาทางวิิทยาศึาสำต่ร์็การ็แพื้ทย์ ซึึ่�งรั็บัจากผูู้้สำำาเร็็จการ็ศึึกษามัธุยมศึึกษา 

 ต่อนี้ปลาย (ม.6) และศึึกษาในี้หลักสูำต่ร็ไม่น้ี้อยกว่ิา 2 ปี (เชุ่นี้ รั็งส้ำเทคันี้ิคั เซึ่ลล์วิิทยา พื้ยาธิุวิิทยา พื้ยาธิุวิิทยาคัลินิี้ก  

 โลหิต่วิิทยา และธุนี้าคัาร็เลือด หร็ืออื�นี้ ๆ ท้�เก้�ยวิข้ั้อง) หรืัอปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็หร็ืออนุี้ปริ็ญญาทางวิิทยาศึาสำต่ร็์สุำขั้ภาพื้ 

 ท้�เป็นี้งานี้สำนัี้บัสำนุี้นี้ ซึึ่�งรั็บัจากผูู้้สำำาเร็็จการ็ศึึกษามัธุยมศึึกษาต่อนี้ปลาย (ม.6) และศึึกษาในี้หลักสูำต่ร็ไม่น้ี้อยกว่ิา 2 ปี 

 (เชุ่นี้ เวิชุร็ะเบ้ัยนี้ โสำต่ทัศึนี้ศึึกษา โสำต่ทัศึนูี้ปกร็ณ์ิ ส่ำงเสำริ็มสุำขั้ภาพื้ สุำขั้ศึึกษา หรื็ออื�นี้ ๆ ท้�เก้�ยวิข้ั้อง) หรืัอปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็ 

 หรื็ออนุี้ปริ็ญญาทางการ็แพื้ทย์แผู้นี้ไทยหร็ือเท้ยบัเค้ัยง ซึึ่�งรั็บัจากผูู้้สำำาเร็็จการ็ศึึกษามัธุยมศึึกษาต่อนี้ปลาย (ม.6) และ 

 ศึึกษาในี้หลักสูำต่ร็ไม่น้ี้อยกว่ิา 2 ปี หรืัอปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็หรื็ออนุี้ปริ็ญญาทางสำาธุาร็ณิสุำขั้ศึาสำต่ร์็ แต่่ไม่ใชุ่สำาธุาร็ณิสุำขั้ศึาสำต่ร์็ 

 โดยต่ร็ง ซึึ่�งรั็บัจากผูู้้สำำาเร็็จการ็ศึึกษามัธุยมศึึกษาต่อนี้ปลาย (ม.6) และศึึกษาในี้หลักสูำต่ร็ไม่น้ี้อยกว่ิา 2 ปี (เชุ่นี้ ทันี้ต่าภิบัาล  

 ทันี้ต่สำาธุาร็ณิสุำขั้ เจ้าพื้นัี้กงานี้เภสัำชุกร็ร็ม เทคันิี้คัเภสัำชุกร็ร็ม) หรืัอปริ็ญญาต่ร้็หรื็อสูำงกว่ิาปริ็ญญาต่ร้็ด้านี้วิิทยาศึาสำต่ร์็  

 (เชุ่นี้ วิิศึวิกร็ร็มศึาสำต่ร์็ สิำ�งแวิดล้อม หรื็ออื�นี้ ๆ) (คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.8 - 2.11 และ ข้�อ 2.14) 

50102 ว่ทยาศาสตร์ชีีวภาพ
50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ
52204 กฎห้มายและจัรรยาบรรณว่ชีาชีีพการสาธารณสุข

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาท่ตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ีา

7) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็ทางการ็พื้ยาบัาล หรื็อปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็หรื็ออนุี้ปริ็ญญาทางเวิชุกิจฉุกเฉินี้หลักสูำต่ร็ 2 ปี  

 ซึึ่�งรั็บัจากผูู้้สำำาเร็็จการ็ศึึกษามัธุยมศึึกษาต่อนี้ปลาย (ม.6)  (คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.12)

50102 ว่ทยาศาสตร์ชีีวภาพ
50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ
52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาท่ตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาท่ตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้ีา
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วิิชาเอกสาธาร์ณสุขชุมชน ร์หััส 50614 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2565 (ต่่อ)

ชุ่ดวิุช่า
ค่าชุ่ดวิุช่าสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่

วัุนั/เวุลาสอบไล่

สำาหรัับผู้่สมัครัภาคปิลาย

8) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปร็ะกาศึน้ี้ยบััต่ร็หรื็ออนุี้ปริ็ญญาทางสำาธุาร็ณิสุำขั้ศึาสำต่ร์็ ซึึ่�งรั็บัจากผูู้้สำำาเร็็จการ็ศึึกษามัธุยมศึึกษา 

 ต่อนี้ปลาย (ม.6) และศึึกษาในี้หลักสูำต่ร็ไม่น้ี้อยกว่ิา 2 ปี (เชุ่นี้ สำาธุาร็ณิสุำขั้ชุุมชุนี้ พื้นัี้กงานี้อนี้ามัย นัี้กเร้็ยนี้นี้ายสิำบัทหาร็บัก  

 เหล่าทหาร็แพื้ทย์ หรื็อเท้ยบัเค้ัยง) (คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.13)

10151 ไทยศึกษา
50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ
52204  กฎห้มายและจัรรยาบรรณว่ชีาชีีพการสาธารณสุข

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาท่ตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ีา

9) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปริ็ญญาต่ร้็หรื็อสูำงกว่ิาปริ็ญญาต่ร้็ทางด้านี้สัำงคัมศึาสำต่ร์็ หรื็อเท้ยบัเค้ัยง (คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.15)

50102 ว่ทยาศาสตร์ชีีวภาพ
50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ
52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาท่ตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาท่ตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้ีา

10) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปริ็ญญาต่ร้็หรื็อสูำงกว่ิาปริ็ญญาต่ร้็ด้านี้วิิทยาศึาสำต่ร์็สุำขั้ภาพื้ท้�หลักสูำต่ร็ไม่ม้การ็เร้็ยนี้และฝึึกปฏิิบััติ่งานี้ด้านี้ 

 สำาธุาร็ณิสุำขั้ในี้ชุุมชุนี้ (เชุ่นี้ สัำต่วิแพื้ทย์ เทคันิี้คัการ็แพื้ทย์ กายภาพื้บัำาบััด รั็งส้ำเทคันิี้คั หรื็ออื�นี้ ๆ) หรืัอปริ็ญญาต่ร้็หรื็อ 

 สูำงกว่ิาปริ็ญญาต่ร้็ด้านี้แพื้ทย์แผู้นี้ไทย หรื็อเท้ยบัเค้ัยง (คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.16 - 2.17)

50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ
52204 กฎห้มายและจัรรยาบรรณว่ชีาชีีพการสาธารณสุข
53202 การสาธารณสุขชุีมชีน

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ีา
อาท่ตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

11) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปริ็ญญาต่ร้็ทางการ็พื้ยาบัาลหรื็อสูำงกว่ิา หรื็อปริ็ญญาต่ร้็หรื็อสูำงกว่ิาทางวิิทยาศึาสำต่ร์็สุำขั้ภาพื้ (เชุ่นี้ แพื้ทย์  

 พื้ยาบัาล ทันี้ต่แพื้ทย์ เภสัำชุกร็ร็ม ส่ำงเสำริ็มสุำขั้ภาพื้ สุำขั้ศึึกษา หรื็อสำาขั้าวิิชุาอื�นี้ ๆ ท้�เก้�ยวิข้ั้อง) (คุุณสมบััติิผู้้�สมัคุรข้�อ 2.18)

50103 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับว่ทยาศาสตร์สุขภาพ
52203 อนามัยส่�งแวด้ล้อม
52305 อาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย
อาท่ตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้ีา
อาท่ตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย
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วิชาเอกสาธารณ
สุขชุมชน (50184)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 (50)

โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ภาคปลาย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 (50)

หัลัักสูตร์วิิทยาศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกอาชีวิอนามัยแลัะควิามปลัอดภัย ร์หััส 50514

ชุ่ดวิุช่า
ค่าชุ่ดวิุช่าสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่

วัุนั/เวุลาสอบไล่

สำาหรัับผู้่สมัครัภาคปิลาย

1) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปริ็ญญาต่ร้็วิิทยาศึาสำต่ร์็สำขุั้ภาพื้ หรื็อวิิทยาศึาสำต่ร์็การ็แพื้ทย์ หรื็อสำาธุาร็ณิสุำขั้ศึาสำต่ร์็ หรื็อพื้ยาบัาลศึาสำต่ร์็  

 หรื็อการ็แพื้ทย์แผู้นี้ไทย

54119 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับงานอาชีีวอนามัยและ
   ความปลอด้ภัย
54124 ระบบสุขภาพและว่ทยาการระบาด้
54129 พ่�นฐานว่ศวกรรมในงานอาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย

1,000 บาท

1,000 บาท
1,100 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาท่ตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้ีา
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ีา

2) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปริ็ญญาต่ร้็วิิศึวิกร็ร็มศึาสำต่ร์็ หรื็อคัรุ็ศึาสำต่ร์็อุต่สำาหกร็ร็ม หรื็ออุต่สำาหกร็ร็มศึาสำต่ร์็ 

54119 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับงานอาชีีวอนามัยและ
   ความปลอด้ภัย
54123 ว่ทยาศาสตร์ชีีวภาพสำาห้รับงานอาชีีวอนามัยและ
   ความปลอด้ภัย
54124 ระบบสุขภาพและว่ทยาการระบาด้

1,000 บาท

1,100 บาท

1,000 บาท

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาท่ตย์ 16 ก.ค. 2566 บ่าย

อาท่ตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้ีา

3) สำำาเร็็จการ็ศึึกษาปริ็ญญาต่ร้็วิิทยาศึาสำต่ร์็ทุกสำาขั้าวิิชุา หรื็อปริ็ญญาต่ร้็เทคัโนี้โลย้

54119 สถ่ต่และการว่จััยสำาห้รับงานอาชีีวอนามัยและ
   ความปลอด้ภัย
54124 ระบบสุขภาพและว่ทยาการระบาด้
54129 พ่�นฐานว่ศวกรรมในงานอาชีีวอนามัยและความปลอด้ภัย

1,000 บาท

1,000 บาท
1,100 บาท 

เสาร์ 15 ก.ค. 2566 บ่าย

อาท่ตย์ 16 ก.ค. 2566 เช้ีา
เสาร์ 15 ก.ค. 2566 เช้ีา
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