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รายละเอียดส าหรับการรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส าหรบัผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 

ณ  ห้องภูวนาถประชาธิปก (ทางเข้า 3 อาคารจอดรถ ชั้น 5)  
สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  

ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 
.................................................................. 

 

1. ก าหนดการรายงานตวั 
 

ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง 
รุ่นที่ 8 จะต้องรายงานตัวเพ่ือเข้ารับการศึกษาด้วยตนเอง ตามล าดับรายชื่อในประกาศสถาบันพระปกเกล้า 
ตามก าหนด วัน เวลา  ดังน้ี  

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ผู้มีรายชื่อตามประกาศล าดับที่ 1 – 75 
ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. 

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ผู้มีรายชื่อตามประกาศล าดับที่ 76 – 150  
ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. 

 

 **นักศึกษาจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่านละ 1,530 บาท** 
  ค่าเน็กไทสถาบันพระปกเกล้า ราคา 950 บาท (ส าหรับสุภาพบุรุษ) 
  ค่าผ้าพันคอสถาบันพระปกเกล้า ราคา 950 บาท (ส าหรับสุภาพสตรี) 
  ค่าเสื้อแจ็คเก็ตสถาบันพระปกเกล้า ราคา 580 บาท 
  (สถาบันพระปกเกล้า ออกใบเสร็จให้)  
 

*หมายเหตุ*  
1. ท่านต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง หากไม่มารายงานตัวตามที่สถาบันฯ ก าหนด ทางสถาบันฯ 

จะถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการศึกษาอบรม และจะเรียกรายชื่อส ารองต่อไป 
2. กรุณาแต่งกายสุภาพ “เสื้อเชิ้ตสีขาว” ในวันรายงานตัวเพ่ือถ่ายรูปท าบัตรประจ าตัว

นักศึกษา และต้องวัดตัวตัดเสื้อสูทเพื่อท าท าเนียบรุ่น 
 
 
 

/2. วิธีการช าระ... 
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2. วิธีการช าระค่าลงทะเบยีน 
 

ผู้ ได้ รับการคัด เลือก สามารถช าระค่าลงทะเบี ยนศึกษาอบรม จ านวน 75,000 บาท                 
(เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ได้ระหว่างวันที่ 9 – 13 กันยายน 2562 โดยช าระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
เท่าน้ัน ตามแบบฟอร์มใบแจ้งการช าระค่าลงทะเบียน (ตามเอกสารแนบ) ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร
ทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
 

3. ขั้นตอนการช าระค่าลงทะเบียน 
1. การช าระค่าลงทะเบียนให้ช าระผ่านธนาคาร เท่านั้น 
2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบแจ้งการช าระค่าลงทะเบียน (ตามเอกสารแนบ) ให้ถูกต้อง

และครบถ้วน ทั้ง 2 ส่วน แล้วน าไปยื่นที่ธนาคาร 
3. กรุณากรอกรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน ในแบบฟอร์มการช าระเงิน พร้อมส่งส าเนา

การช าระเงิน 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 ก าหนดจัดขึ้น วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 08.00-16.00 น. 
ณ ห้องประชุม อวย เกตุสิงห์ ชั้น 3 อาคารศรีสวรินทรา โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร 

 

O  พิธีเปิดการศึกษาอบรม สถาบันพระปกเกล้า ก าหนดจัดขึ้น วันศุกร์ท่ี 18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 
– 17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6  พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง 
กรุงเทพมหานคร 

O กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และปฐมนิเทศ ก าหนดจัดขึ้น ระหว่างวันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่  
20 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ณ โรงแรมเมธาวลัย อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  

 

ในกรณี ที่ นักศึกษาที่ ไม่ ใช่ แพทย์  (Non Med) จะต้องเข้ ารับ ฟั งการบรรยายพิ เศษ               
ในวันพฤหัสบดีที่  17 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น ณ ห้องประชุม ชั้น 6 พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร 

อนึ่ง สถาบันฯ ก าหนดให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร (พิธีวางพวงมาลา พิธีเปิด
การศึกษาอบรมหลักสูตร กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และปฐมนิเทศ)  ทั้งน้ี หากไม่เข้าร่วมกิจกรรม สถาบันฯ  
จะถือว่า ท่านสละสิทธิ์ ในการเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 

/4. สอบถามรายละเอียด... 
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4.  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 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   
 
 

ส านักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า  
เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  
อาคารรัฐประศาสนภักดี  ชั้น 5 (โซนทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง   
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เว็บไซต์ www.kpi.ac.th 

http://www.kpi.ac.th/

