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ใบสมัครเขารับการอบรม 
 

หลักสูตรฝกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผดุงครรภ: การผดุงครรภความเส่ียงสูงรุนที่ 2 
ระหวางวันที่ 1สิงหาคม – 18 พฤศจิกายน 2559 

ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 
*********************************************************** 

 

1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)(กรุณาเขียนตัวบรรจง)................................................(ชื่อเดิม ถามี)........................................................ 
นามสกุล....................................................................(นามสกุลเดิม ถามี)...................................................................................... 
ตําแหนง..................................................................................ตําแหนงทางบริหาร....................................................................... 
วัน เดือน ปเกิด...................................อายุ......................ป 
เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล..............................................เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ...................................................... 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน (13 หลัก)...................................................................................................................................... 

2. ที่อยูปจจุบัน เลขที.่..............หมูที่.............หมูบาน...........................................................ตรอก/ซอย............................................ 
ถนน.......................ตําบล..........................อําเภอ...........................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย........................... 
โทรศัพทบาน........................................โทรสาร.............................................โทรศัพทมือถือ........................................................ 
E-mail Address...................................................................................................................................................................... 

3. สถานที่ปฏิบัติงานปจจุบัน.............................................................................................................................................................. 
เลขที่....................หมูที่..............................ตรอก/ซอย...................................ถนน............................................ตําบล.................. 
อําเภอ..............................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย...................................................... 
โทรศัพทที่ทํางาน................................................โทรสาร.............................................................................. 

4. ประวัติการศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิต่ําไปสูง ตามลําดับ) 
คุณวุฒิ     ป พ.ศ.ที่จบ  ชื่อสถานศึกษา 

 4.1........................................................  .................... ........................................................................ 
 4.2........................................................  ................... ........................................................................ 
 4.3........................................................  ................... ........................................................................ 
 4.4.......................................................  ................... ........................................................................ 
 4.5.......................................................  ................... ........................................................................ 

5. ประวัติการทํางาน (จากอดีตถึงปจจุบัน) 
 5.1 ตําแหนง....................................................หอผูปวย...................................................................พ.ศ. .................... 
 5.2 ตําแหนง....................................................หอผูปวย...................................................................พ.ศ. .................... 
 5.3 ตําแหนง....................................................หอผูปวย...................................................................พ.ศ. .................... 

6.ความสมารถพิเศษ........................................................................................................................................................................... 
7.  สถานที่พักระหวางการอบรม 

 (  ) พักในหอพักนักศึกษา 
 (  ) หาที่พักเอง 

8. ประโยชนหรือความจําเปนที่ตองเขารับการอบรม 
 8.1................................................................................................................................................................................. 
 8.1................................................................................................................................................................................. 

8.3................................................................................................................................................................................. 
 8.4................................................................................................................................................................................. 
 8.5................................................................................................................................................................................. 
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9. ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนเปนความจริง และหากไดรับการพิจารณาคัดเลือกเขารวมโครงการอบรมการ
พยาบาลเฉพาะทางฯ ขาพเจาขอสัญญาวาจะปฏิบัติตามกิจกรรมตางๆ ในโครงการหรือที่ไดรับมอบหมายทุกประการ 
 

      (ลงชื่อ)...............................................................(ผูสมัคร) 
      (..........................................................) 
      วันที่.................เดือน..............................พ.ศ. ..................... 
 
 

10. คํารับรองของผูบังคับบัญชา 
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..........................................นามสกุล................................ตําแหนง........................................... 
อนุมัติให นาย/นาง/นางสาว.........................................นามสกุล................................ตําแหนง.......................................... 

 มาเขารับการอบรม อบรมหลักสูตรฝกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม – 18 พฤศจิกายน 
2559 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน เหตุผลแความจําเปนของหนวยงานที่สงบุคคลเขารับอบรม.......................... 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
 

(ลงชื่อ).........................................................(ผูบังคับบัญชา) 
(.................................................) 

ตําแหนง........................................................ 
วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. ............................ 

 
11.  การสงใบสมัคร 
 สงใบสมัคร และสําเนาการโอนเงินคาธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท ไดที่ อาจารยนวลละออง  ทองโคตร  งานบริการ
วิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน เลขที่ 354 หมู 2 ถนนเล่ียงเมือง ต.บานเปด อ.เมือง จ.ขอนแกน40000 

 
หมายเหตุ : การชําระเงินคาลงทะเบียน 
 หลังจากทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน แจงผลการพิจารณาใหทานเขารับการอบรมเรียบรอยแลว ขอให
ทานดําเนินการชําระคาลงทะเบียน คนละ 40,000 บาท โดยเลือกชําระเงินได 2 ชองทาง คือ  

ชําระเงินสด พรอมแนบตอบรับเขารับการอบรม ไดที่งานบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน 
โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย สมาคมศิษยเกาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน ธนาคารกรุงไทย  สาขา 
เซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน  เลขที่บัญชี 981–5–16800-2 
พรอมสงสําเนาหลักฐานการโอนเงิน เขียนชื่อ- นามสกุล ของผูโอนเงินใหชัดเจน สงไดที่ อาจารยนวลละออง  ทองโคตร  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน  เลขที่  354 หมู 2 ถนนเล่ียงเมือง ต.บานเปด อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 โทรสาร 
043-423212 สําหรับใบเสร็จติดตอรับไดในวันลงทะเบียน 

หมายเหตุ: เอกสารประกอบการสมัคร 
1. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
2. สําเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล 
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
4. สําเนาเอกสารการเปล่ียนชื่อ – สกุล (ถามี) 
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หลักสตูรฝกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภในภาวะเสี่ยงสูงรุนที่ 2/2559 
ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม– 18 พฤศจิกายน2559 

ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีขอนแกน 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  หลักสูตรฝกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภในภาวะเสี่ยงสงู 
ภาษาอังกฤษ  Program of Nursing Specialty in High Risk Midwifery  
 

2. ชื่อประกาศนียบัตร 
ภาษาไทย  ประกาศนียบัตรฝกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภในภาวะเสี่ยงสูง 
ชื่อยอ  ป. การผดุงครรภในภาวะเสี่ยงสูง 
ภาษาอังกฤษ  Certificate of Nursing Specialty High Risk in Midwifery 
 
3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
สถาบันหลัก  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 
สถาบันรวม  โรงพยาบาลขอนแกน 
   สมาคมศิษยเกาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน 
 

4. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการแพทยและสาธารณสุขมีความเจริญกาวหนามากโดยเฉพาะ
อยางย่ิงดานการผดุงครรภ แตปญหาทางสุขภาพในหญิงต้ังครรภ ผูคลอด มารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดก็
ยังคงมีอยู ซึ่งบางปญหามีความรุนแรงและซับซอนมากข้ึนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และ
วัฒนธรรม ความเช่ือ ตางเปนสาเหตุและปจจัยที่สงผลใหเกิดความเจ็บปวยในหญิงต้ังครรภ ผูคลอด มารดาหลัง
คลอดและทารกแรกเกิดทั้งสิ้น 
 จากรายงานผลการศึกษาวิจัยดานบริการการผดุงครรภ ของหนวยงานตางๆ พบวา ประเด็นปญหา
ทางการพยาบาลที่ถูกรองเรียนโดยผูรับบริการตอสํานักหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่พบบอยเปนปญหาความ
ผิดพลาดจากการรักษาพยาบาล การรักษาพยาบาลลาชาและการคัดกรองผิดพลาด  โดยการบริการ  สูติกรรม ใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนประเภทบริการที่มีผูย่ืนคํารองขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตน  ในกรณีที่ผูรับบริการ
ไดรับความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการสุขภาพของรัฐบาลตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 41 มากที่สุดถึงรอยละ 38.20 (กฤษดา แสวงดี, กมลทิพย ต้ัง
หลักมั่นคง และยุพาวรรณ ทองตะนุนาม, 2556) โดยในปงบประมาณ 2547-2554  มีจํานวนเงินที่ใชจายในการ
ชวยเหลือเบื้องตนเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 80.62  (สภาการพยาบาล, 2556) อีกทั้งคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาผดุงครรภที่ผานการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ ของพยาบาลที่ปฏิบัติงานแผนกสูติกรรม
ทั้งหมดในเขตบริการสุขภาพที่ 7 ยังมีจํานวนนอยอีกดวย ทําใหความตองการพยาบาลที่มีความเช่ียวชาญดานการ
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ผดุงครรภยังคงสูงอยู จากขอมูลดังกลาวสะทอนถึงการปฏิบัติการพยาบาลทางดานผดุงครรภวาเปนการปฏิบัติการ
ที่มีความเสี่ยงสูง ตองการบุคลากรที่มีความรูความชํานาญดานการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการผดุงครรภที่
สามารถดูแลมารดาและทารกที่มีภาวะแทรกซอน ภาวะวิกฤตและเฉียบพลัน ในระยะต้ังครรภ ระยะคลอด  และ
ระยะหลังคลอดไดอยางครอบคลุม 
 สภาการพยาบาล (2551) ไดกําหนดมาตรฐานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเพื่อตอบสนองตอกระแส
การปฏิรูประบบสุขภาพสูหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่งสาขาการผดุงครรภเปน 1 ใน จํานวน 13 สาขา ที่ถูก
กําหนดไว โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลใหมีความรูลึกซึ้ง เขาใจกระบวนการเกิดโรคและความเจ็บปวยที่
ซับซอน สามารถใชเทคโนโลยีข้ันสูงในการดูแลผูใชบริการไดอยางมีคุณภาพ ดังน้ันวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแกน และโรงพยาบาลขอนแกน จึงรวมมือกันจัดการอบรมหลักสูตรฝกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา
การผดุงครรภในภาวะเสี่ยงสูงข้ึน  เพื่อพัฒนาบุคลากรพยาบาลที่ปฏิบัติงานทางดานการผดุงครรภใหมีศักยภาพ มี
ความมั่นใจในการดูแลผูรับบริการ กอใหเกิดผลลัพธที่ดีทั้งผูใชบริการ  ครอบครัว  องคกรและระบบบริการสุขภาพ
ของประเทศตอไป 
 

ปรัชญาของหลักสูตร 
พัฒนาผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภใหมีความรูความชํานาญ  ดานการพยาบาล

เฉพาะทาง  สาขาการผดุงครรภในภาวะเสี่ยงสูง  สามารถบูรณาการความรูจากศาสตรทางการพยาบาล  ทาง
การแพทยที่เกี่ยวของ  เทคโนโลยีและหลักฐานเชิงประจักษ  รวมทั้งจริยธรรม  จรรยาบรรณ  กฎหมายและศิลปะ
การพยาบาล ในการดูแลมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูงและภาวะแทรกซอน  ภาวะวิกฤตและเฉียบพลันใน
ระยะต้ังครรภ ระยะคลอดและระยะหลังคลอดอยางครอบคลุมแบบองครวม  การฟนฟูสภาพและการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการตนเองอยางเปนระบบ  การมีสวนรวมของครอบครัว  เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ดีของการบริการ
ทางการผดุงครรภ 
 
5. วัตถุประสงคโครงการ 
 5.1 วัตถุประสงคทั่วไป 
  5.1.1 บูรณาการองคความรูดานนโยบายและระบบสุขภาพ และการผดุงครรภไดอยางเหมาะสม 

5.1.2 มีความรูและความสามารถในการพยาบาลมารดาและทารกทีม่ีภาวะเสี่ยงสงูและภาวะ 
แทรกซอน ภาวะวิกฤตและเฉียบพลันในระยะต้ังครรภ ระยะคลอดและระยะหลังคลอดอยางครอบคลมุ
แบบองครวม 

5.1.3 มีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง
และภาวะแทรกซอน ภาวะวิกฤตและเฉียบพลันในระยะต้ังครรภ ระยะคลอดและระยะหลังคลอดโดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ(Evidence-Based Practice) 

5.1.4 มีความรูและสามารถประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยและการพยาบาลที่ทันสมัยเพื่อการ
นํามาใชในระบบการดูแลมารดาและทารกที่มีภาวะแทรกซอน ภาวะวิกฤตและเฉียบพลันในระยะต้ังครรภ 
ระยะคลอดและระยะหลังคลอดไดอยางเหมาะสม 
 
5.2 วัตถุประสงคเฉพาะ 

5.2.1สามารถปฏิบั ติการดูแลโดยตรง (Direct care)  การจัดการรายกรณี (Case 
management)  ในการดูแลมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูงและภาวะแทรกซอนทางการผดุงครรภและ
ปรับปรุงผลลัพธการดูแลไดอยางมีคุณภาพ 
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5.2.2เปนผูนําทางการผดุงครรภ และทํางานรวมกับเจาหนาที่สุขภาพและผูที่ เกี่ยวของ 
(Multidisciplinary Collaboration) ในการจัดการดูแลแบบองครวมในมารดาและทารกที่มีภาวะเสีย่งสงู
และมีภาวะแทรกซอน   
 

6. โครงสรางหลักสูตร 
 6.1  ระยะเวลาการศึกษา 
  ระยะเวลาการศึกษา 16  สัปดาห 
 
 6.2  โครงสรางหลักสูตร 
  6.2.1  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  จํานวน  16  หนวยกิต ประกอบดวย ดังน้ี 

1) ภาคทฤษฎี จํานวน 10 หนวยกิต 
2) ภาคปฏิบัติ จํานวน 6 หนวยกิต 
     (วิชาภาคปฏิบัติ  1  หนวยกิต= 60 ช่ัวโมง) 
 

  

 6.2.2  จํานวนรายวิชาในหลักสูตร ประกอบดวย 
1) วิชาแกน จํานวน 2 หนวยกิต 
     นโยบายและระบบสุขภาพ จํานวน 2 หนวยกิต 
2) วิชาบังคับของสาขาทางคลินิก จํานวน 2 หนวยกิต 
     การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูงและ 
     การตัดสินทางคลินิก 

จํานวน   2 หนวยกิต 

3) วิชาความรูความชํานาญเฉพาะสาขา จํานวน 12 หนวยกิต 
     การผดุงครรภ 1 จํานวน 2 หนวยกิต 
     การผดุงครรภ 2 จํานวน 4 หนวยกิต 
     ปฏิบัติการผดุงครรภ 1  จํานวน 3 หนวยกิต 
     ปฏิบัติการผดุงครรภ 2 จํานวน 3 หนวยกิต 

 
7. การจัดการเรียนการสอน 
 7.1การศึกษาภาคทฤษฏี  ไมนอยกวา    125      ช่ัวโมง 
 7.2 การศึกษาภาคปฏิบัติ  ไมนอยกวา    300      ช่ัวโมง 
  
8. ระยะเวลาการอบรมและสถานท่ี 
ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม– 18 พฤศจิกายน2559  จํานวน 16 สปัดาห ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 
 
9. คุณสมบัติของผูรับการศึกษา 
 9.1 พยาบาลวิชาชีพไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลช้ันหน่ึงหรือการผดุงครรภช้ันหน่ึงหรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ  พยาบาลวิชาชีพที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือ
เทียบเทาปริญญาตรีและมีประสบการณในการปฏิบัติการพยาบาลดานการผดุงครรภมาแลวอยางนอย2  ป 
 9.2ไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานใหเขารับการอบรมตลอดหลักสูตร 
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10. เกณฑการประเมินผลและการสาํเร็จการศึกษา 
 10.1 ผูเขารับการอบรมตองมีระยะเวลาฝกอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติรวมกันไมนอยกวารอยละ 
90โดยมีระยะเวลาการฝกปฏิบัติไมนอยกวา  300   ช่ัวโมง 
 10.2 ผูเขารับการอบรมตองไดเกรดเฉลี่ยทกุวิชาไมตํ่ากวา 2.00 และเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา 
2.50 
 
11. สถานท่ีแหลงฝกปฏิบัติ 

แผนกฝากครรภ หองคลอด และสูติกรรมหลังคลอด โรงพยาบาลขอนแกน โรงพยาบาลอุดรธานี และ
โรงพยาบาลกาฬสินธุ 
 
12. คําอธิบายรายวิชา 
 12.1 การประเมินภาวะสุขภาพมารดาทารกข้ันสูงและการตัดสินทางคลินิก  2(1.5-1-4) 
 แนวคิดและทักษะการประเมินภาวะสุขภาพทางดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ในหญิง
ต้ังครรภ ผูคลอด มารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด โดยการซักประวัติ การตรวจรางกายและการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ การตรวจพิเศษที่จําเปน การใชเทคโนโลยีทางการแพทย การแปลผลเพื่อการตัดสินใจทางคลินิก 
การบันทึกผลการประเมินภาวะสุขภาพ 
 12.2 การผดุงครรภ 1        3 (3-0-6) 
 แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวของ หลักการและกระบวนการพยาบาลแบบองครวม ในการพยาบาลมารดาและ
ทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง ภาวะแทรกซอนและภาวะวิกฤติในระยะต้ังครรภและระยะหลังคลอด โดยใชหลักฐานเชิง
ประจักษ ยึดหลักจริยธรรมกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพและหลักสิทธิมนุษยชน การใหคําปรึกษาทางการผดุง
ครรภ การจัดการดูแลผูปวยรายกรณีและการดูแลตอเน่ือง มุงเสริมสรางศักยภาพของบุคคล ครอบครัวในการดูแล
ตนเอง 
 12.3 การผดุงครรภ 2         3 (3-0-6) 
 แนวคิด  หลักการและกระบวนการพยาบาลแบบองครวมในการพยาบาลผูคลอดและทารกที่มีภาวะเสี่ยง
และปญหาสุขภาพในระยะคลอด  โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence based practice)ยึดหลักจริยธรรม  
จรรยาบรรณวิชาชีพและหลักสิทธิมนุษยชน  เลือกใชทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  และมุงเสริมสราง
ศักยภาพของผูคลอดและครอบครัวในการดูแลตนเอง 
 12.4 ปฏิบัติการผดุงครรภ 1       3 (0-12-0) 
 ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาลแบบองครวม ในการพยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะ
เสี่ยงสูง ภาวะแทรกซอนและภาวะวิกฤติในระยะต้ังครรภและระยะหลังคลอด โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ ยึด
หลักจริยธรรมกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพและหลักสิทธิมนุษยชน การใหคําปรึกษาทางการผดุงครรภ การ
จัดการดูแลผูปวยรายกรณีและการดูแลตอเน่ืองมุงเสริมสรางศักยภาพของบุคคล ครอบครัวในการดูแลตนเอง 
 12.5 ปฏิบัติการผดุงครรภ 2       3 (0-12-0) 
ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาลแบบองครวม ในการพยาบาลผูคลอดที่มีภาวะเสี่ยงสูง 
ภาวะแทรกซอนและภาวะวิกฤตในระยะคลอด โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ ยึดหลักจริยธรรมกฎหมาย 
จรรยาบรรณวิชาชีพและหลักสิทธิมนุษยชน การจัดการดูแลผูปวยรายกรณี และการดูแลตอเน่ืองมุงเสริมสราง
ศักยภาพ ของผูคลอดและครอบครัว 
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13. กําหนดระยะเวลาการรับสมัคร 
 13.1รับสมัครต้ังแตวันที่ 16 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน2559 
 13.2 การสงใบสมัคร สงใบสมัครพรอมหลกัฐานการโอนเงินคาธรรมเนียมการสมัคร มาที่ อาจารยนวล
ละออง  ทองโคตร งานบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลบานเปด 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000   
 13.3 พิจารณาคุณสมบัติผูมสีิทธ์ิเขารับการอบรม วันที่ 15-16 มิถุนายน  2559 
 13.3 ประกาศรายช่ือผูผานการพจิารณาคัดเลือกเขารับการอบรม ในวันที่ 24 มิถุนายน2559 
ตรวจสอบรายช่ือผูสมัครและผานการพจิารณาคัดเลือกเขารบัการอบรมทีW่ebsite:http://www.bcnkk.ac.th 
 13.5เอกสารประกอบการสมัคร 
  13.5.1 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
  13.5.2 สําเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล 
  13.5.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  13.5.4 สําเนาเอกสารประเปลี่ยน ช่ือ – สกุล (ถาม)ี 
 
14. คาธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกเขาอบรม  จํานวน 200 บาท โดยโอนคาธรรมเนียมเขาบัญชีสมาคมศิษยเกา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน ธนาคารกรุงไทย  สาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน  เลขท่ีบัญชี 
981–5–16800-2 
15. คาลงทะเบียน:คนละ 40,000 บาท (สีห่มื่นบาทถวน) ชําระเมือ่ผานการคัดเลือกใหเขารบัการอบรม 
หมายเหตุ: ไดหนวยคะแนนการศึกษาตอเน่ืองสาขาพยาบาลศาสตร 
  
 




