
      
ก ำหนดกำร 

รำยงำนตัวผู้ได้รับกำรคัดเลือกเป็นนักศึกษำ 

หลักสูตรประกำศนียบัตรธรรมำภิบำลทำงกำรแพทย์ส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง รุ่นที่ 10 

วันอังคำรที่ 20 กันยำยน – วันพุธที่ 21 กันยำยน 2565 

เวลำ 09.00-16.00 นำฬิกำ 

ณ ห้องห้ำกันยำ (ฝั่งห้องอบรม) สถำบันพระปกเกล้ำ 

.............................................................. 
ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป้นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทาง

การแพทย์ส าหรับผู้ บ ริห ารระดั บสู ง รุ่น ท่ี  10 (ปธพ .10) รายงานตั ว ณ  ห้ องห้ ำกั นยำ  
(ฝั่งห้องอบรม สถาบันพระปกเกล้า) ประตู 3 อาคารจอดรถ ชั้น 5 อาคารรัฐประศาสนภักดี  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

 

1.ก ำหนดกำรรำยงำนตัว : ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมารายงานตัวตามก าหนดวัน และเวลา  
ตามรายชื่อในประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา หลักสูตร ปธพ.
10 ดังนี้ 

วันอังคำรที่ 20 กันยำยน 2565 

รอบเช้ำ : ล ำดับที่ 1-35 

 09.00-09.30 น. ลงทะเบียน 

 (ระหว่างรอเข้าห้องประชุมสามารถด าเนินการเรื่องเอกสาร เครื่อง
แต่งกาย และถ่ายรูป) 

09.30-10.30 น. พร้อมกันในห้องประชุมเพ่ือรายงานตัวรับทราบหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติ
ของหลักสูตร 

 
 

/รอบบ่ำย... 



รอบบ่ำย ล ำดับที่ 36-70 
 13.00-13.30 น. ลงทะเบียน 

 (ระหว่างรอเข้าห้องประชุมสามารถด าเนินการเรื่องเอกสาร เครื่อง
แต่งกาย และถ่ายรูป) 

13.30-14.30 น. พร้อมกันในห้องประชุมเพ่ือรายงานตัวรับทราบหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติ
ของหลักสูตร 

วันพุธที่ 21 กันยำยน 2565 

รอบเช้ำ : ล ำดับที่ 71-105 

 09.00-09.30 น. ลงทะเบียน 

 (ระหว่างรอเข้าห้องประชุมสามารถด าเนินการเรื่องเอกสาร เครื่อง
แต่งกาย และถ่ายรูป) 

09.30-10.30 น. พร้อมกันในห้องประชุมเพ่ือรายงานตัวรับทราบหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติ
ของหลักสูตร 

รอบบ่ำย ล ำดับที่ 106-145 
 13.00-13.30 น. ลงทะเบียน 

 (ระหว่างรอเข้าห้องประชุมสามารถด าเนินการเรื่องเอกสาร       
เคร่ืองแต่งกาย และถ่ายรูป) 

13.30-14.30 น. พร้อมกันในห้องประชุมเพ่ือรายงานตัวรับทราบหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติ
ของหลักสูตร 

 

2.กำรแต่งกำย : ผู้ผ่านการคัดเลือกโปรดแต่งกายด้วยชุดสูทหรือชุดสุภาพ (ขอความ
กรุณาสวมเสื้อเชิ๊ตตัวในสีขาว เนื่องจากจะมีการถ่ายรูปเก็บข้อมูลจัดท าทะเบียนประวัติและบัตร
ประจ าตัวนักศึกษา) 

 

3.ถ่ำยรูป : ส าหรับจัดท าทะเบียนประวัติและบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
 

4.ช ำระค่ำลงทะเบียนกำรศึกษำอบรม จ านวน 81,000 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาท
ถ้วน) ตั้งแต่ วันท่ี 19 กันยายน -19 ตุลาคม 2565 ตามแบบฟอร์มการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา
อบรม สามารถดาวน์โหลดท่ี www.kpi.ac.th 

/5.เตรียม... 

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


 

5.เตรียม เงินสดประมาณการจ านวน 5,000 บาท ช าระวันรายงานตัว   
- ค่าเสื้อแจ็คเก็ตสถาบันพระปกเกล้า จ านวนเงิน 700 บาท 

- ค่าเนคไทค์น้ าเงินลายพระหัตถ์ จ านวนเงิน 1,200 บาท 

- ค่าผ้าพันคอ KPI จ านวนเงิน 950 บาท 

- ค่าสมัครสมาชิกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า (ตลอดชีพ) จ านวน 1,000 
บาท (หนี่งพันบาทถ้วน) 

- ค่าท่ีพัก วันปฐมนิเทศ ณ จังหวัดกาญจนบุรี (กรณีพักเดี่ยว) จ านวน 1,000 
บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

- ค่าแถบแม่เหล็ก โลโก้แพทยสภา เข็มกลัด จ านวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท
ถ้วน) มูลนิธิธรรมำภิบำลทำงกำรแพทย์ เป็นผู้ออกใบเสร็จ 

- เอกสารการโอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ในกรณีที่ท่ำนช ำระเรียบร้อย
แล้ว) 
  6. พิธีเปิดกำรศึกษำอบรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมปฐมนิเทศ 

 พิธีเปิดการศึกษาอบรม ก าหนดจัดขึ้น วันศุกร์ท่ี 7 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 - 16.00 น.  

ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า  

กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมกลุ่มที่มิใช่แพทย์ (Non-med) จะต้องเข้ำรับฟังกำร

บรรยำยพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลำคม 2565 เวลำ 13.00-16.00 น ณ ห้องสุโขทัยธรรม

รำชำ สถำบันพระปกเกล้ำ (ฝั่งห้องอบรม) อำคำรจอดรถ ชั้น 5 ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ 

80 พรรษำ แจ้งวัฒนะ 

พิธีวางพวงมาลาสักการะ และชมพิพิธภัณฑ์ศิริราช ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันพฤหัสบดี

ท่ี 28 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30-16.00 น. 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และปฐมนิเทศ สถาบันพระปกเกล้า วันเสาร์ท่ี 12 – วันอาทิตย์ท่ี 13 

พฤศิจกายน 2565 ณ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี 

อนึ่ง สถาบันฯ ก าหนดให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร (พิธีเปิด

หลักสูตร – กิจกรรมปฐมนิเทศแพทยสภา – ปฐมนิเทศสถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้ หากไม่เข้าร่วม

กิจกรรม สถาบันฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร 



 
 

ส ำหรับผู้ที่ไม่สำมำรถมำรำยงำนตัวตำมก ำหนดกำร โปรดติดต่อเจ้ำหน้ำที่หลักสูตร 
ปธพ. โดยตรงได้ที่ หมำยเลขโทรศัพท์ 

1. นางสาวณัฐกานต์ ทองวัน  หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9720  

2. นายสมศักดิ์ เอี่ยมผดุง  หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9785  

3. นางนราวรรณ อธิวาสนพงศ์  หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9614  

  อีเมลล์ : nattakarn_th@kpi.ac.th 

 

....................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/แผนที่... 

mailto:nattakarn_th@kpi.ac.th


 

แผนที่สถำบันพระปกเกล้ำ (สถำนที่รำยงำนตัว) 

 

 
 

หลักสูตรประกำศนียบัตรธรรมำภิบำลทำงกำรแพทย์ส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง รุ่นที่ 10 
สถำบันพระปกเกล้ำ (ฝั่งห้องอบรม) 

ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำฯ อำคำรรัฐประศำสนภักดี 
ชั้น 5 อำคำรจอดรถ (ทำงเข้ำ 3 ในแผนที่)  

เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  
โทรศัพท์ 0-2141-9720 , 0-2141-9785 , 02-141-9614  โทรสำร 0-2143-8178-9 

http://www.kpi.ac.th 


