รายละเอียดแนะนำคณะพยาบาลศาสตร์
ข้อมูลหลักสูตร
1. หลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2514 คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่
ผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพสู่ระบบบริการพยาบาลและสุขภาพอนามัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในประเทศ
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาสาขาการพยาบาลทั้งระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรอบรมระยะสั้น
ดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (8 สาขาวิชา)
3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต นานาชาติ
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
5. หลักสูตรอบรมระยะสั้นต่างๆ
สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ผลิตพยาบาลระดับ
วิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะทางการพยาบาล ในการพยาบาลและการดูแลช่วยเหลือผู้ใช้บริการได้
อย่างกว้างขวาง สามารถปฏิบัติงานวิชาชีพได้ ทั้งในโรงพยาบาล สถาบัน หรือชุมชน ตามกลุ่มผู้ใช้บริการในระบบ
สุขภาพและประชาชนทั่วไป โดยใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ และ 2 ภาคการศึกษา
พิเศษ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือ Bachelor of Nursing Science
และมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม ในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน และในการศึกษาต่อที่สูงขึ้น
2. มีความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลในการให้การพยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวม
3. มีความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ครอบครัวและชุมชน ในทุก
ระดับของภาวะสุขภาพ ทุกระดับของสถานบริการพยาบาลและสุขภาพ

4. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาล ผลงานวิจัย รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการให้
การพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวม
สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของผู้ใช้บริการ
5. มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ มีเหตุผล และแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ทั้งในการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณ์ทั่วไป
6. มีทักษะในการคิด สามารถใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและใช้สถิติได้อย่างเหมาะสม
7. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลและการสื่อสาร
8. มีความเป็นผู้นำ แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในสถานการณ์เฉพาะหน้า และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการองค์กรทางการพยาบาล
9. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการ
แสดงออกเหมาะสม สามารถทำงานเป็นทีม ในการให้บริการทางด้านสุขภาพร่วมกับสหวิชาชีพและอื่น ๆ
10. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีศรัทธาในวิชาชีพการพยาบาล เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน มีความเอื้ออาทรและมีจิตใจของการบริการ
11. สนใจใฝ่รู้และมีความวิริยะอุตสาหะ มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อการพัฒนา
ตนอย่างต่อเนื่อง
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :

พย.บ.

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Nursing Science Program
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.N.S.
3. แนวทางประกอบอาชีพ
เป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) พยาบาลประจำ
โรงเรียน สถานประกอบการอื่น ๆ หรือประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้

งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร.043-202407 ต่อ 116, 043-202561 หรือ 084-6021448
https://www.facebook.com/ESNUKKU

5. การรับเข้าศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ กำหนดรับนักศึกษาทั้งชายและหญิงเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2564

จำนวน 180 คน ดังนี้
รอบที่ 1 การรับประเภท Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
1.1 นักเรียนโอลิมปิกทางวิชาการ
1.2 นักเรียนคุณธรรม จริยธรรมฯ
1.3 โครงการรับผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
1.4 โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่ตำรวจตะเวนชายแดนตามรอยสมเด็จย่า

จำนวน 20 คน
จำนวน 5 คน
จำนวน 5 คน
จำนวน 5 คน
จำนวน 5 คน

รอบที่ 2 การรับนักศึกษาระบบโควตา ที่มีการสอบข้อเขียนหรือปฏิบัติ
(นักเรียนจากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

จำนวน 150 คน

รอบที่ 3 Admissions 1

จำนวน 10 คน

6. คุณสมบัติของผู้สมัคร
นอกเหนือจากเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปแล้ว จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
1.1 เป็นโสด อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี บริบูรณ์
1.2 กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง 2 และ 3) ในโรงเรียนต่างๆ
1.3 มีสุขภาพ ร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิกล พิการ
หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การประกอบวิชาชีพ
พยาบาลและอื่นๆ ตามแนวทางการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในวิชาชีพ
การพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
7.1 ภาคการศึกษาปกติ จำนวน 2 ภาคการศึกษา
- ภาคการศึกษาต้น

18,000.- บาท/ภาคการศึกษา

- ภาคการศึกษาปลาย

18,000.- บาท/ภาคการศึกษา

7.2 ภาคการศึกษาพิเศษ

9,000.- บาท/ภาคการศึกษา

8. เงื่อนไขอื่น ๆ
ผู้สมัครเข้าศึกษาทุกโครงการ /ทุกประเภทการรับเข้าของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชาพยาบาลศาสตร์ และการปฏิบัติเชิงวิชาชีพการพยาบาล ผู้สมัครเข้าศึกษา
จะต้องมีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค และอาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา และการประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้
8.1 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งคือ
1. สายตาบอดสนิท ไม่สามารถรับแสงได้ข้างหนึ่ง
2. ผู้สมัครที่สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
3. สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
4. ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
8.2 หูหนวกหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาท
(sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ
ของตนเองและผู้อื่น
8.3 ผู้ที่ตาบอดสีรุนแรง จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ

สรุปแผนการรับนักศึกษา จำแนกตามรอบการรับเข้าศึกษา ระบบ TCAS
ประจำปีการศึกษา 2564
คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา

แผนการรับ

รอบที่ 1
Portfolio

รอบที่ 2
โควตาภาคฯ

รอบที่ 3
Admission 1

รวม

พยาบาลศาสตร
บัณฑิต

180

20

150

10

180

แบบฟอร์มการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2564

รอบที่ 1 แบบ Portfolio ทุกโครงการที่คณะ/สาขาวิชาเปิดรับ โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
คณะพยาบาลศาสตร์
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ชื่อโครงการ/สาขาวิชา
- โครงการผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึก
ปฏิบัติงาน

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

วิธีการรับ / เกณฑ์การรับ / คุณสมบัติ
ใช้ Portfolio (แฟ้มสะสมงาน)
มีสัญชาติไทย
อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร 3.25 ขึ้นไป
ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ในโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันแหล่งฝึก
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมี
หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานเป็นหลักฐาน
ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่กรณีกระทำ
ผิดโดยประมาท หรือมีความผิดอันเป็นลหุโทษ
มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ แข็งแรงสมบูรณ์ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพพยาบาล ตามแนวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในวิชาชีพพยาบาล
การพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์
สำเนาใบแสดงผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
สำเนาใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

จำนวน
5

หมายเหตุ

ชื่อโครงการ/สาขาวิชา
- โครงการร่วมพัฒนาตำรวจตะเวน
ชายแดน ตามรอยสมเด็จย่า
(มีเอกสารประกอบแนบท้าย)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

วิธีการรับ / เกณฑ์การรับ / คุณสมบัติ
ใช้ Portfolio (แฟ้มสะสมงาน)
มีสัญชาติไทย
อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
มีภูมิลำเนาในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน หรือเคยเป็นศิษย์เก่า
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จำนวน 12 จังหวัด 39 แห่ง
หนังสือรับรองการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน (ใบ รบ.ชั้น
ประถม)
ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่กรณีกระทำ
ผิดโดยประมาท หรือมีความผิดอันเป็นลหุโทษ
มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ แข็งแรงสมบูรณ์ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพพยาบาล ตามแนวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในวิชาชีพพยาบาล
การพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์

- นร.โอลิมปิกทางวิชาการ
- นร.คุณธรรม จริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน)
รวม

จำนวน
5

หมายเหตุ

5
5
20

โครงการ มข.
โครงการ มข.

คณะพยาบาลศาสตร์
(พยาบาลศาสตรบัณฑิต)

02-2 สมรรถนะด้านด้านวิทยาศาสตร์

20
25
25
30

รวม 100 %

03-20 สมรรถนะด้านวิศวกรรมศาสตร์

03-18/03-19 สมรรถนะด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

03-16/03-17 สมรรถนะด้านศึกษาศาสตร์

03-7/03-15 สมรรถนะด้านศิลปกรรมศาสตร์

03-3/03-6 สมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ

ค่าน้ำหนักสมรรถนะหลัก (%)

รวม 0-45 %

100

03-1/03-2 สมรรถนะด้านเวชนิทัศน์

รวม 55-100 %

02- 3 สมรรถนะด้านดิจิทัล

02-1 สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์

150

01-2 สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ

จำนวนรับ

01-1 สมรรถนะด้านภาษาไทย

ชื่อคณะ / สาขา

โครงการพิเศษ

ปกติ

ตารางแสดงจำนวนรับและรายวิชาสมรรถนะ ที่คณะจะใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564

รอบที่ 2 การรับโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค่าน้ำหนักสมรรถนะเฉพาะด้าน (%)

0
100

ตารางแสดงจำนวนการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

รอบที่ 3 รูปแบบที่ 1 (Admission 1)

71 คณิตฯ

72 วิทย์ฯ

73 วิศวกรรม ฯ

74 สถาปัตฯ

75 วิชาชีพครู

76 ศิลปกรรม

77-78 ภาษาต่างประเทศ

-

100

-

-

-

-

-

-

-

รวม 100%

รวม 80-100%

-

รวม 0-20%

05 วิทยาศาสตร์

ค่าน้ำหนักวิชาความถนัด (PAT)

04 คณิตศาสตร์

69 ชีววิทยา

59 เคมี

10 10 20 20 10 15 15

49 ฟิสิกส์

-

39 คณิตฯ 1

-

29 อังกฤษ

10

19 สังคมฯ

09 ภาษาไทย

O-NET

โครงการพิเศษ

ค่าน้ำหนักวิชาสามัญ 9 วิชา

โดยวิธีพิเศษ

คณะพยาบาลศาสตร์
(หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต)

จำนวนรับ

ปกติ

ชื่อคณะ/สาขา

100

เอกสารประกอบการรับเข้าศึกษา รอบที่ 1
โครงการร่วมพัฒนาตำรวจตะเวนชายแดน ตามรอยสมเด็จย่า
รายละเอียดเพิ่มเติม รอบที่ 1 โครงการร่วมพัฒนาตำรวจตะเวนชายแดน ตามรอยสมเด็จย่า
การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการร่วมพัฒนาตำรวจตะเวนชายแดน ตามรอยสมเด็จย่า
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่อยู่ใน
โครงการร่วมพัฒนาตำรวจตะเวนชายแดน จำนวน 12 จังหวัด 39 แห่ง ประกอบด้วย
1) จังหวัดนครพนม
1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราชเฮงเค็ล อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
2) จังหวัดมุกดาหาร
1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
3) จังหวัดบึงกาฬ
1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาแวง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
4) จังหวัดบุรีรัมย์
1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรม 9 สมาคมจีนฯ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
5) จังหวัดยโสธร
1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
6) จังหวัดเลย
1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า อำเภอปากชม จังหวัดเลย
2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล อำเภอปากชม จังหวัดเลย
3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปิด อำเภอปากชม จังหวัดเลย
4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมพู อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

7) จังหวัดศรีสะเกษ
1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีษะเกษ
8) จังหวัดสกลนคร
1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค๊อกนิสฯ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
9) จังหวัดสุรินทร์
1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านซาปะโต อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
10)จังหวัดอำนาจเจริญ
1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
11)จังหวัดอุดรธานี
1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมพู อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
12)จังหวัดอุบลราชธานี
1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคะสะอาด อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม อำเภอน้ำอุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าไม้ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร อำเภอสิรินทร จังหวัดอุบลราชธานี
7. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา อำเภอสิรินทร จังหวัดอุบลราชธานี

