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รายละเอียดสาหรับการรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8
ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก (ทางเข้า 3 อาคารจอดรถ ชั้น 5)
สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ
..................................................................
1. กาหนดการรายงานตัว
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูต รธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาหรับผู้บริหารระดับสูง
รุ่นที่ 8 จะต้องรายงานตัวเพื่อเข้ารับการศึกษาด้วยตนเอง ตามลาดับรายชื่อในประกาศสถาบันพระปกเกล้า
ตามกาหนด วัน เวลา ดังนี้
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ผู้มีรายชื่อตามประกาศลาดับที่ 1 – 75
ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ผู้มีรายชื่อตามประกาศลาดับที่ 76 – 150
ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.
**นักศึกษาจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 1,530 บาท**
ค่าเน็กไทสถาบันพระปกเกล้า ราคา 950 บาท (สาหรับสุภาพบุรุษ)
ค่าผ้าพันคอสถาบันพระปกเกล้า ราคา 950 บาท (สาหรับสุภาพสตรี)
ค่าเสื้อแจ็คเก็ตสถาบันพระปกเกล้า ราคา 580 บาท
(สถาบันพระปกเกล้า ออกใบเสร็จให้)
*หมายเหตุ*
1. ท่านต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง หากไม่มารายงานตัวตามที่สถาบันฯ กาหนด ทางสถาบันฯ
จะถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการศึกษาอบรม และจะเรียกรายชื่อสารองต่อไป
2. กรุณ าแต่ งกายสุ ภ าพ “เสื้ อเชิ้ ต สี ข าว” ในวั น รายงานตัว เพื่ อ ถ่ายรูป ท าบั ต รประจ าตั ว
นักศึกษา และต้องวัดตัวตัดเสื้อสูทเพื่อทาทาเนียบรุ่น
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2. วิธีการชาระค่าลงทะเบียน
ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก สามารถช าระค่ า ลงทะเบี ย นศึ ก ษาอบรม จ านวน 75,000 บาท
(เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ได้ระหว่างวันที่ 9 – 13 กันยายน 2562 โดยชาระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
เท่านั้น ตามแบบฟอร์มใบแจ้งการชาระค่าลงทะเบียน (ตามเอกสารแนบ) ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร
ทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา
3. ขั้นตอนการชาระค่าลงทะเบียน
1. การชาระค่าลงทะเบียนให้ชาระผ่านธนาคาร เท่านั้น
2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบแจ้งการชาระค่าลงทะเบียน (ตามเอกสารแนบ) ให้ถูกต้อง
และครบถ้วน ทั้ง 2 ส่วน แล้วนาไปยื่นที่ธนาคาร
3. กรุณากรอกรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน ในแบบฟอร์มการชาระเงิน พร้อมส่งสาเนา
การชาระเงิน มายังโทรสารหมายเลข 0-2143-8178-9
4. ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเงิน ติดต่อ โทรศัพท์ 0-2141-9720 หรือ 0-2141-9694 และ
ใบเสร็จรับเงิน โทรศัพท์ 0-2141-9648
4. พิธีวางพวงมาลา พิธีเปิดการศึกษาอบรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และปฐมนิเทศ
O พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล กาหนดจัดขึ้น วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 08.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม อวย เกตุสิงห์ ชั้น 3 อาคารศรีสวรินทรา โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร
O พิธีเปิดการศึกษาอบรม สถาบันพระปกเกล้า กาหนดจัดขึ้น วันศุกร์ท่ี 18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30
– 17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง
กรุงเทพมหานคร
O กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และปฐมนิเทศ กาหนดจัดขึ้น ระหว่างวันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่
20 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ณ โรงแรมเมธาวลัย อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ใ ช่ แ พทย์ (Non Med) จะต้ อ งเข้ า รั บ ฟั ง การบรรยายพิ เ ศษ
ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 17 ตุ ล าคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 6 พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง สถาบันฯ กาหนดให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร (พิธี วางพวงมาลา พิธีเปิด
การศึกษาอบรมหลักสูตร กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และปฐมนิเทศ) ทั้งนี้ หากไม่เข้าร่วมกิจกรรม สถาบันฯ
จะถือว่า ท่านสละสิทธิ์ ในการเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร
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4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
1. นางสาวณัฐกานต์ ทองวัน โทร. 0-2141-9720 / 090-989-3554
2. นายภูธณัญิ ศรีพฤกษ์
โทร. 0-2141-9694 / 095-957-8561
3. นางนราวรรณ อธิวาสนพงศ์ โทร. 0-2141-9614 / 084-466-5683
สานักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

