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1 สาขาเวชปฏิบัติการบ าบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง)
ฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมกบั คณะพยาบาล

ศาสตร์ ม.เชียงใหม่
18   สัปดาห์ 14 ต.ค.59 - 13 ต.ค. 64

2 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ าบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม) มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกบั คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 18   สัปดาห์ 14 ต.ค.59 - 13 ต.ค. 64

3 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉกุเฉนิ
ฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมกบั คณะพยาบาล

ศาสตร์ ม.เชียงใหม่
18 สัปดาห์ 14 ต.ค.59 - 13 ต.ค. 64

4 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สถาบันประสาทวิทยา ร่วมกบั คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 16  สัปดาห์ 14 ต.ค.59 - 13 ต.ค. 64

5 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ าบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม)
 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกบั ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์
18  สัปดาห์ 11 พ.ย.59 - 10 พ.ย. 64

6 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

 ร่วมกบั รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขงิ)
16  สัปดาห์ 23 ธ.ค.59 - 22 ธ.ค. 64

7 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกดิ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมกบั รพ.ชลบุรี 16  สัปดาห์ 23 ธ.ค.59 - 22 ธ.ค. 64

8 สาขาเวชปฏิบัติทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล 16  สัปดาห์ 23 ธ.ค.59 - 22 ธ.ค. 64

9 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 16 สัปดาห์ 23 ธ.ค.59 - 22 ธ.ค. 64

10 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  วพบ.จกัรีรัช 17  สัปดาห์ 13 ม.ค.60 - 12 ม.ค.65

 หลักสูตรฝึกอบรมกำรพยำบำลเฉพำะทำงทีส่ภำกำรพยำบำลให้กำรรับรอง
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11 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว  วพบ.จกัรีรัช 20  สัปดาห์ 13 ม.ค.60 - 12 ม.ค.65

12 สาขาการจดัการทางการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.รังสิต ร่วมกบั ศูนยก์ารแพทยป์ัญญานันทภิกขุ

 ชลประทาน ม. ศรีนครินทรวิโรฒ และ รพ.บ ารุงราษฎร์ อนิเตอเนชั่น

แนล

16 สัปดาห์ 17 ก.พ.60 - 16 มี.ค.65

13 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคทัว่ไป) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 16 สัปดาห์ 17 ก.พ.60  - 16 มี.ค.65

14 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รพ.ราชวิถ ีร่วมกบั วพบ.กรุงเทพ 16 สัปดาห์ 10 มี.ค.60 - 9 มี.ค.65

15 สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม 16 สัปดาห์ 10 มี.ค.60 - 9 มี.ค.60

16 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 19 พ.ค.60 - 18 มิ.ย.65

17 สาขาการพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 17 สัปดาห์ 9 มิ.ย.60 - 8 ก.ค.65

18 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบหายใจ สถาบันโรคทรวงอก ร่วมกบั วพบ.จงัหวัดนนทบุรี 16 สัปดาห์ 11 ส.ค.60 - 10 ส.ค.65

19 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 16 สัปดาห์ 11 ส.ค.60 - 10 ส.ค.65

20 สาขาการพยาบาลบริจาคอวัยวะและการปลูกถา่ยอวัยวะ
วิทยาลัยบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ร่วมกบั ศูนยรั์บบริจาคอวัยวะ

สภากาชาด
16 สัปดาห์ 8 ก.ย.60 - 7 ก.ย.65
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21 สาขาเวชปฏิบัติทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 18 สัปดาห์ 8 ก.ย.60 - 7 ก.ย.65

22 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว วพบ.พทุธชินราช 23 สัปดาห์ 8 ก.ย.60 - 7 ก.ย.65

23 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉกุเฉนิ รพ.พทุธชินราช พษิณุโลก ร่วมกบั วพบ.พทุธชินราช 18 สัปดาห์ 16 ต.ค.60 - 15 ต.ค.65

24 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ร่วมกบั รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 16 สัปดาห์ 16 ต.ค.60 - 15 ต.ค.65

25 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ 22 สัปดาห์ 16 ต.ค.60 - 15 ต.ค.65

26 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ าบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม) ฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช ร่วมกบั คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 18 สัปดาห์ 10 พ.ย.60 - 9 พ.ย.65

27 สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล 16 สัปดาห์ 10 พ.ย.60 - 9 พ.ย.65

28 สาขาการพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช
ฝ่ายการพยาบาล รพ.สวนสราญรมย ์ร่วมกบั คณะพยาบาลศาสตร์     

 ม.สงขลานครินทร์
16 สัปดาห์ 10 พ.ย.60 - 9 พ.ย.65

29 สาขาการพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช
กลุ่มการพยาบาล สถาบันจติเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา ร่วมกบั 

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
16 สัปดาห์ 10 พ.ย.60 - 9 พ.ย.65

30 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง วพบ.สระบุรี ร่วมกบั รพ.สระบุรี 16 สัปดาห์ 15 ธ.ค.60 - 14 ธ.ค.65
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31 สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 16 สัปดาห์ 15 ธ.ค.60 - 14 ธ.ค.65

32 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกบั รพ.สรรพสิทธิประสงค์ และ          

รพ.อบุลราชธานี
16 สัปดาห์ 15 ธ.ค.60 - 14 ธ.ค.65

33 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอาย)ุ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 16 สัปดาห์ 15 ธ.ค.60 - 14 ธ.ค.65

34 สาขาการพยาบาลโภชนบ าบัด
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกบั ฝ่ายการพยาบาล                  

คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
16 สัปดาห์ 12 ม.ค.61 - 11 ม.ค.66

35 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
ฝ่ายการพยาบาลรพ.ศิริราช คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.

มหิดล ร่วมกบัคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
16 สัปดาห์ 12 ม.ค.61 - 11 ม.ค.66

36 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกดิ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมกบั วพบ.กรุงเทพ 16 สัปดาห์ 12 ม.ค.61 - 11 ม.ค.66

37 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลพาะทางสาขาการเวชปฏิบัติทารกแรกเกดิ
โรงเรียนรามาธิบดี ร่วมกบั ฝ่ายการพยาบาล รพ.รามาธิบดี            

คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
16 สัปดาห์ 12 ม.ค.61 - 11 ม.ค.66

38 สาขาการพยาบาลจกัษุ
ฝ่ายการพยาบาลรพ.ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.

มหิดล ร่วมกบัคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
16 สัปดาห์ 8 ก.พ.61 - 7 ก.พ.66

39 สาขาการพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชเด็กและวัยรุ่น
ฝ่ายการพยาบาล รพ.จติเวชขอนแกน่ราชนครินทร์ ร่วมกบัสถาบัน

สุขภาพจติและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ และ วพบ.ขอนแกน่
17 สัปดาห์ 8 ก.พ.61 - 7 ก.พ.66

40 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมกบั วพบ.กรุงเทพ 16 สัปดาห์ 8 ก.พ.61 - 7 ก.พ.66
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41 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อบุลราชธานี ร่วมกบั ฝ่ายการพยาบาล        

รพ.สรรพสิทธิประสงค์  อบุลราชธานี
16 สัปดาห์ 8 ก.พ.61 - 7 ก.พ.66

42 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว วพบ.อตุรดิตถ์ 22 สัปดาห์ 23 มี.ค.61 - 22 มี.ค.66

43 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว วพบ.สุราษฎร์ธานี 22 สัปดาห์ 23 มี.ค.61 - 22 มี.ค.66

44 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว วพบ.สุรินทร์ 22 สัปดาห์ 23 มี.ค.61 - 22 มี.ค.66

45 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว วพบ.สระบุรี 22 สัปดาห์ 23 มี.ค.61 - 22 มี.ค.66

46 สาขาการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 16 สัปดาห์ 23 มี.ค.61 - 22 มี.ค.66

47 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ าบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม)
ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ร่วมกบั คณะ

พยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย ์ม.กรุงเทพมหานคร
18 สัปดาห์ 23 มี.ค.61 - 22 มี.ค.66

48 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจกัษุ

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกบั ฝ่ายบริการพยาบาล 

รพ.สงขลานครินทร์ และภาควิชาจกัษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์         

ม.สงขลานครินทร์

17 สัปดาห์ 19 เม.ย.61 - 18 เม.ย.66

49 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 22 สัปดาห์ 19 เม.ย.61 - 18 เม.ย.66

50 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต
ฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.

มหิดล ร่วมกบั คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
16 สัปดาห์ 19 เม.ย.61 - 18 เม.ย.66
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51 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รพ.เลิดสิน ร่วมกบั รพ.สงฆ์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ว.เซนต์หลุยส์ 16 สัปดาห์ 15 มิ.ย.61 - 14 มิ.ย.66

52 สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 16 สัปดาห์ 15 มิ.ย.61 - 14 มิ.ย.66

53 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จงัหวัดเพชรบุรี 22 สัปดาห์ 15 มิ.ย.61 - 14 มิ.ย.66

54 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว วพบ.นครศรีธรรมราช 22 สัปดาห์ 15 มิ.ย.61 - 14 มิ.ย.66

55 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉกุเฉนิ วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ร่วมกบั รพ.สวรรค์ประชารักษ์ 18 สัปดาห์ 15 มิ.ย.61 - 14 มิ.ย.66

56 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉกุเฉนิ วพบ.ชลบุรี ร่วมกบั รพ.ชลบุรี 18 สัปดาห์ 15 มิ.ย.61 - 14 มิ.ย.66

57
หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเวชปฏิบัติทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) (หลักสูตร 2

 เดือนหลังพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต)
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล 8 สัปดาห์ 15 มิ.ย.61 - 14 มิ.ย.66

58 สาขาการพยาบาลส าหรับผู้ประสานงานการบาดเจบ็ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 16 สัปดาห์ 15 มิ.ย.61 - 14 มิ.ย.66

59 สาขาการพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช รพ.พระศรีมหาโพธิ ์ร่วมกบัคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม 16 สัปดาห์ 20 ก.ค.61 - 19 ก.ค.66

60 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ าบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม) รพ.สงขลานครินทร์ ร่วมกบั คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 18 สัปดาห์ 20 ก.ค.61 - 19 ก.ค.66
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61 สาขาการพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชชุมชน
รพ.จติเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ร่วมกบัส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

 ม.เทคโนโลยสุีรนารี
18 สัปดาห์ 10 ส.ค.61 - 9 ส.ค.66

62 สาขาการพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช รพ.ศรีธัญญา ร่วมกบั คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 16 สัปดาห์ 10 ส.ค.61 - 9 ส.ค.66

63 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
วพบ. สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกบั รพ.มะเร็งจงัหวัดอบุลราชธานี   และ

รพ.สรรพสิทธิประสงค์
16 สัปดาห์ 24 ก.ย.61 - 23 ก.ย.66

64 สาขาการบริหารการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกบั ฝ่ายบริการพยาบาล 

คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
16 สัปดาห์ 24 ก.ย.61 - 23 ก.ย.66

65 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ าบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม)
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.รังสิต ร่วมกบั รพ.นพรัตนราชธานี               

รพ.สมุทรปราการ และสถาบันบ าราศนราดูร
16 สัปดาห์ 24 ก.ย.61 - 23 ก.ย.66

66 สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกดิ
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแกน่ ร่วมกบั รพ.ศรีนครินทร์ และ        

รพ.ขอนแกน่
17 สัปดาห์ 24 ก.ย.61 - 23 ก.ย.66

67 สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา
ฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.

มหิดล ร่วมกบั คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
16 สัปดาห์ 24 ก.ย.61 - 23 ก.ย.66

68 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ าบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม)
ฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์          

 ม.เชียงใหม่ ร่วมกบั คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่
18 สัปดาห์ 24 ก.ย.61 - 23 ก.ย.66

69 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ าบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง)
ฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.

มหิดล ร่วมกบั คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
18 สัปดาห์ 31 ต.ค.61 - 30 ต.ค.66

70 สาขาการพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชเด็กและวัยรุ่น รพ.ยวุประสาทไวทโยปถมัภ์ ร่วมกบั วพบ.ชลบุรี 16 สัปดาห์ 31 ต.ค.61 - 30 ต.ค.66
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71 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกบั ฝ่ายการ

พยาบาล รพ.จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
16 สัปดาห์ 31 ต.ค.61 - 30 ต.ค.66

72 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ าบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม)
วพ.ทหารอากาศ ร่วมกบั กองการพยาบาลและศูนยโ์รคไต              

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
18 สัปดาห์ 31 ต.ค.61 - 30 ต.ค.66

73 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว วพบ.ยะลา 22 สัปดาห์ 31 ต.ค.61 - 30 ต.ค.66

74 สาขาการเล้ียงลูกด้วยนมแม่

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกบั ฝ่ายการพยาบาล 

ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกมุารี         

 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

16 สัปดาห์ 26 พ.ย.61 - 25 พ.ย.66

75 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกบั ฝ่ายบริการพยาบาล 

รพ.สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
16 สัปดาห์ 26 พ.ย.61 - 25 พ.ย.66

76 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จนัทบุรี 22 สัปดาห์ 17 ธ.ค.61 - 16 ธ.ค.66

77 สาขาการพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชเด็กและวัยรุ่น
สถาบันพฒันาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมกบั ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์

 ม.แม่ฟา้หลวง และ วพบ.เชียงใหม่
17 สัปดาห์ 17 ธ.ค.61 - 16 ธ.ค.66

78 สาขาการพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช
รพ.จติเวชขอนแกน่ราชนครินทร์ ร่วมกบั คณะพยาบาลศาสตร์          

 ม.ขอนแกน่
16 สัปดาห์ 17 ธ.ค.61 - 16 ธ.ค.66

79 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอาย)ุ วพบ.ชลบุรี ร่วมกบั รพ.ชลบุรี 16 สัปดาห์ 14 ม.ค.62 - 13 ม.ค.67

80 สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด
สถาบันบ าบัดรักษาและฟืน้ฟผูู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 

ร่วมกบั คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
16 สัปดาห์ 14 ม.ค.62 - 13 ม.ค.67
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81 สาขาการผดุงครรภ์ กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล รพ.ราชวิถ ีและ วพบ.กรุงเทพ 16 สัปดาห์ 14 ม.ค.62 - 13 ม.ค.67

82 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ าบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม)
กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล รพ.ราชวิถ ีร่วมกบั คณะพยาบาลศาสตร์

 ม.มหิดล
18 สัปดาห์ 14 ม.ค.62 - 13 ม.ค.67

83 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกดิ วพบ.สระบุรี ร่วมกบั รพ.สระบุรี 16 สัปดาห์ 14 ม.ค.62 - 13 ม.ค.67

84 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมกบั รพ.มะเร็งชลบุรี 16 สัปดาห์ 14 ม.ค.62 - 13 ม.ค.67

85 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง วพบ.อดุรธานี ร่วมกบั รพ.มะเร็งอดุรธานี 18 สัปดาห์ 14 ม.ค.62 - 13 ม.ค.67

86 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอาย)ุ วพบ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกบั รพ.สุราษฎร์ธานี 16 สัปดาห์ 18 ก.พ.62 - 17 ก.พ.67

87 สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกบั ฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช 16 สัปดาห์ 18 มี.ค.62 - 17 มี.ค.67

88 สาขาการพยาบาลสาธารณภัย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 16 สัปดาห์ 18 มี.ค.62 - 17 มี.ค.67

89
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) (หลักสูตร 2 เดือนหลัง

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต)
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 8 สัปดาห์ 11 เม.ย.62 - 10 เม.ย.67

90
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) (หลักสูตร 2 เดือนหลัง

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต)
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแกน่ 8 สัปดาห์ 11 เม.ย.62 - 10 เม.ย.67
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91 สาขาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 16 สัปดาห์ 13 พ.ค.62 - 12 พ.ค.67

92 สาขาการผดุงครรภ์
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกบั รพ.สงขลานครินทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ และ รพ.หาดใหญ่
16 สัปดาห์ 15 ก.ค.62 - 14 ก.ค.67

93 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
วพบ.พะเยา ร่วมกบั รพ.มะเร็งล าปาง และ รพ.เชียงรายประชานุ

เคราะห์
16 สัปดาห์ 15 ก.ค.62 - 14 ก.ค.67

94 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉกุเฉนิ วพบ.สระบุรี ร่วมกบั รพ.สระบุรี 17 สัปดาห์ 15 ก.ค.62 - 14 ก.ค.67

95 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย ์ม.นวมินทราธิราช 28 สัปดาห์ 15 ก.ค.62 - 14 ก.ค.67

96 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกบั ฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช 18 สัปดาห์ 15 ก.ค.62 - 14 ก.ค.67

97 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกบั รพ.มหาราช

นครศรีธรรมราช
16 สัปดาห์ 19 ส.ค.62 - 18 ส.ค.67

98 สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ

รพ.สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพือ่ผู้สูงอาย ุจ.ชลบุรี ร่วมกบั วพบ.

ชลบุรี และสถาบันสิรินธรเพือ่การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการแพทย์

แห่งชาติ

16 สัปดาห์ 19 ส.ค.62 - 18 ส.ค.67

99 สาขาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร 16 สัปดาห์ 19 ส.ค.62 - 18 ส.ค.67

100 สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกบั ภาควิชารังสีวิทยา คณะ

แพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
16 สัปดาห์ 19 ส.ค.62 - 18 ส.ค.67

101 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ร่วมกบั รพ.สวรรค์ประชารักษ์ 16 สัปดาห์ 19 ส.ค.62 - 18 ส.ค.67
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102 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอาย)ุ วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกบั รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 16 สัปดาห์ 16 ก.ย.62 - 15 ก.ย.67

103 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 16 สัปดาห์ 16 ก.ย.62 - 15 ก.ย.67

104 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) วพบ.นครราชสีมา 18 สัปดาห์ 18 ต.ค.62 - 17 ต.ค.67

105 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว วพบ.นครราชสีมา 22 สัปดาห์ 18 ต.ค.62 - 17 ต.ค.67

106 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกบั รพ.วัฒโนสถ 19 สัปดาห์ 18 ต.ค.62 - 17 ต.ค.67

107 สาขาการผดุงครรภ์ทีม่ีภาวะเส่ียงสูงและภาวะวิกฤต วพบ.ขอนแกน่ ร่วมกบั รพ.ขอนแกน่ 16 สัปดาห์ 15 พ.ย.62 - 14 พ.ย.67

108 สาขาการพยาบาลเด็กทีม่ีปัญหาพฒันาการและพฤติกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมกบั วพบ.กรุงเทพ 16 สัปดาห์ 15 พ.ย.62 - 14 พ.ย.67

109 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอาย)ุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล 16 สัปดาห์ 15 พ.ย.62 - 14 พ.ย.67

110 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมกบั รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา 16 สัปดาห์ 16 ธ.ค.62 - 15 ธ.ค.67

111 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉกุเฉนิ รพ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกบั คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 18 สัปดาห์ 16 ธ.ค.62 - 15 ธ.ค.67

112 สาขาการจดัการทางการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมกบั รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ 

ศรีราชา
16 สัปดาห์ 20 ม.ค.63 - 19 ม.ค.68
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113 สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม ร่วมกบั รพ.ธัญญารักษ์ขอนแกน่ 17 สัปดาห์ 20 ม.ค.63 - 19 ม.ค.68

114 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ร่วมกบั รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 16 สัปดาห์ 20 ม.ค.63 - 19 ม.ค.68

115 สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 16 สัปดาห์ 17 ก.พ.63 - 16 ก.พ.68

116 สาขาการผดุงครรภ์ วพบ.พระพทุธบาท 16 สัปดาห์ 17 ก.พ.63 - 16 ก.พ.68

117 สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกบั กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล   

  รพ.เลิดสิน
16 สัปดาห์ 18 พ.ค.63 - 17 พ.ค.68

118 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกบั รพ.หาดใหญ่ 16 สัปดาห์ 18 พ.ค.63 - 17 พ.ค.68

119 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์
สถาบันประสาทวิทยา ร่วมกบั โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะ

แพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
16 สัปดาห์ 18 พ.ค.63 - 17 พ.ค.68

120 สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม กลุ่มการพยาบาล รพ.ราชวิถ ีร่วมกบั วพบ.กรุงเทพ 16 สัปดาห์ 15 มิ.ย.63 - 14 มิ.ย.68

121 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 16 สัปดาห์ 15 มิ.ย.63 - 14 มิ.ย.68

122 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว วพบ. นครล าปาง 22 สัปดาห์ 15 มิ.ย.63 - 14 มิ.ย.68

123 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด วพบ. นครล าปาง 16 สัปดาห์ 15 มิ.ย.63 - 14 มิ.ย.68
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124 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉกุเฉนิ วพบ. กรุงเทพ ร่วมกบั รพ.ราชวิถ ีและ รพ.เลิดสิน 18 สัปดาห์ 20 ก.ค.63 - 19 ก.ค.68

125 สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกบั ฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช 16 สัปดาห์ 20 ก.ค.63 - 19 ก.ค.68

126 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) วพ.พระจอมเกล้า จงัหวัดเพชรบุรี 18 สัปดาห์ 20 ก.ค.63 - 19 ก.ค.68

127 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉกุเฉนิ วพบ.ตรัง ร่วมกบั รพ.ตรัง 18 สัปดาห์ 17 ส.ค.63 - 16 ส.ค.68

128 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกบั รพ.ต ารวจ 16 สัปดาห์ 17 ส.ค.63 - 16 ส.ค.68

129 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 16 สัปดาห์ 21 ก.ย.63 - 20 ก.ย.68

130 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ าบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง)
ฝ่ายการพยาบาล รพ.สงขลานครินทร์ ร่วมกบั คณะพยาบาลศาสตร์ ม.

สงขลานครินทร์
16 สัปดาห์ 21 ก.ย.63 - 20 ก.ย.68

131 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ าบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม)
ฝ่ายการพยาบาล รพ.จฬุาลงกรณ์ ร่วมกบั สถาบันการพยาบาลศรีสว

รินทิรา สภากาชาดไทย
18 สัปดาห์ 21 ก.ย.63 - 20 ก.ย.68

132 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤต
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแกน่ ร่วมกบั รพ.ศรีนครินทร์ และ        

รพ.ขอนแกน่
16 สัปดาห์ 19 ต.ค.63 - 18 ต.ค.68

133 สาขาการจดัการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 16 สัปดาห์ 19 ต.ค.63 - 18 ต.ค.68

134 สาขาการพยาบาลผู้ป่วย โสต ศอ นาสิก กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล รพ.ราชวิถ ีร่วมกบั วพบ.กรุงเทพ 16 สัปดาห์ 19 ต.ค.63 - 18 ต.ค.68
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135 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกนัการติดเชื้อ สถาบันบ าราศนราดูร ร่วมกบั วพบ.จงัหวัดนนทบุรี 16 สัปดาห์ 19 ต.ค.63 - 18 ต.ค.68

136 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกบั ม.

มหิดล
20 สัปดาห์ 19 ต.ค.63 - 18 ต.ค.68

137 สาขาการพยาบาลสุขภาพจติ และจติเวชผู้สูงอายุ รพ.สวนสราญรมย ์ร่วมกบั คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 16 สัปดาห์ 16 พ.ย.63 - 15 พ.ย.68

138 สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยา และสารเสพติด รพ.ธัญญารักษ์สงขลา ร่วมกบั คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 16 สัปดาห์ 16 พ.ย.63 - 15 พ.ย.68

139 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 22 สัปดาห์ 16 พ.ย.63 - 15 พ.ย.68

140 สาขาการผดุงครรภ์ วพบ.พะเยา 16 สัปดาห์ 16 พ.ย.63 - 15 พ.ย.68

141 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกบั วพบ.กรุงเทพ 16 สัปดาห์ 21 ธ.ค.63 - 20 ธ.ค.68

142
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) (หลักสูตร 2 เดือนหลัง

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต)
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 8 สัปดาห์ 18 ม.ค.64 - 17 ม.ค.69

143 สาขาฟืน้ฟสูภาพ สถาบันสิรินธร ร่วมกบั คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 16 สัปดาห์ 18 ม.ค.64 - 17 ม.ค.69

144 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกดิ ฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช ร่วมกบั คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 18 สัปดาห์ 15 ก.พ.64 - 14 ก.พ.69

145 สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติฉกุเฉนิ รพ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกบั คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 18 สัปดาห์ 15 ก.พ.64 - 14 ก.พ.69
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146 สาขาการพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช รพ.สวนปรุง ร่วมกบั คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 16 สัปดาห์ 15 ก.พ.64 - 14 ก.พ.69

147 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอาย)ุ วพบ.พะเยา ร่วมกบั รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ และ รพ.นครพงิค์ 18 สัปดาห์ 15 ก.พ.64 - 14 ก.พ.69

148 สาขาการบริหารการพยาบาล วพ.กองทัพบก ร่วมกบั กองการพยาบาล รพ.พระมงกฎุเกล้า 16 สัปดาห์ 15 มี.ค.64 - 14 มี.ค.69

149 สาขาการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด สถาบันโรคทรวงอก ร่วมกบั วพบ.จงัหวัดนนทบุรี 18 สัปดาห์ 15 มี.ค.64 - 14 มี.ค.69

150 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมี และควบคุมการขบัถา่ยไม่ได้
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกบั ฝ่ายการ

พยาบาล รพ.จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
16 สัปดาห์ 15 มี.ค.64 - 14 มี.ค.69

151 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอาย)ุ วพ.กองทัพบก ร่วมกบั กองการพยาบาล รพ.พระมงกฎุเกล้า 18 สัปดาห์ 19 เม.ย.64 - 18 เม.ย.69

152 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอาย)ุ
คณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การุณย ์ม.นวมินทราธิราช ร่วมกับ ฝ่ายการ

พยาบาล รพ.วชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิ

ราช
18 สัปดาห์ 19 เม.ย.64 - 18 เม.ย.69

153 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ าบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) วพ.พระปกเกล้า จนัทบุรี ร่วมกบั รพ.พทุธโสธร และ รพ.สมุทรปราการ 18 สัปดาห์ 19 เม.ย.64 - 18 เม.ย.69

154 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉกุเฉนิ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกบั รพ.สงขลานครินทร์ 18 สัปดาห์ 19 เม.ย.64 - 18 เม.ย.69

155 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 16 สัปดาห์ 17 พ.ค.64 - 16 พ.ค.69

156 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 16 สัปดาห์ 17 พ.ค.64 - 16 พ.ค.69
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157 สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 16 สัปดาห์ 17 พ.ค.64 - 16 พ.ค.69

158 สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร 16 สัปดาห์ 17 พ.ค.64 - 16 พ.ค.69

159 สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 16 สัปดาห์ 17 พ.ค.64 - 16 พ.ค.69

160 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอาย)ุ
กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล รพ.พทุธชินราช พษิณุโลก ร่วมกบั วพบ.

พทุธชินราช
18 สัปดาห์ 17 พ.ค.64 - 16 พ.ค.69

161 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอาย)ุ
รพ.นพรัตนราชธานี และ รพ.เลิดสิน ร่วมกบั คณะพยาบาลศาสตร์ ม.

รังสิต
18 สัปดาห์ 17 พ.ค.64 - 16 พ.ค.69

162 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช ร่วมกบั คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 17 สัปดาห์ 21 มิ.ย.64 - 20 มิ.ย.69

163 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอาย)ุ ฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช ร่วมกบั คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 18 สัปดาห์ 21 มิ.ย.64 - 20 มิ.ย.69

164 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ าบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม)
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกบั รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระ

เกยีรติ
20 สัปดาห์ 21 มิ.ย.64 - 20 มิ.ย.69

165 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ าบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม) มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกบั คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 18 สัปดาห์ 21 มิ.ย.64 - 20 มิ.ย.69

166 สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกบั รพ.

ธัญญารักษ์ปัตตานี
17 สัปดาห์ 19 ก.ค.64 - 18 ก.ค.69

167 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 18 สัปดาห์ 19 ก.ค.64 - 18 ก.ค.69
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168 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 16 สัปดาห์ 19 ก.ค.64 - 18 ก.ค.69

169 สาขาการพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชเด็กและวัยรุ่น รพ.จติเวชสงขลาราชนครินทร์ ร่วมกบั วพบ.สงขลา 16 สัปดาห์ 19 ก.ค.64 - 18 ก.ค.69

170 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกบั รพ.ศิริราช 18 สัปดาห์ 19 ก.ค.64 - 18 ก.ค.69

171 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกบั รพ.นพรัตนราชธานี 16 สัปดาห์ 16 ส.ค.64 - 17 ส.ค.69

172 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 20 สัปดาห์ 16 ส.ค.64 - 17 ส.ค.69

173 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกดิ
ฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมกบั คณะพยาบาล

ศาสตร์ ม.เชียงใหม่
18 สัปดาห์ 16 ส.ค.64 - 17 ส.ค.69
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