วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุ งเทพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

****************************************************************
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ภาษาอังกฤษ : Certificate Program for Practical
Nurse
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
- กลุม่ ภารกิจบริ การวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้ การบริ การพยาบาลในสถานบริ การสุขภาพ แก่
ประชาชนได้ อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ต้ องมีบคุ ลากร
ในทีมสุขภาพทีม่ ีคณ
ุ ภาพ และมีจํานวนเพียงพอในการปฏิบตั ิงาน
ทังที
้ ่อยูใ่ นระดับที่ซบั ซ้ อนและส่วนที่อยูใ่ นระดับง่าย ซึง่ สามารถ
จัดให้ ผ้ ทู ี่มีความรู้ความสามารถในระดับที่แตกต่างกัน สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าทีใ่ นการให้ บริการทางการพยาบาลได้ ดังนันการผลิ
้
ต
บุคลากรทางการพยาบาลทีม่ ีความรู้ความสามารถในการพยาบาล
ระดับง่ายจึงมีความจําเป็ น เพื่อที่จะได้ ช่วยเหลือพยาบาล
วิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย ประกอบกับภาวะขาดแคลนพยาบาล
วิชาชีพ และภาระงานบริ การที่เพิ่มมากขึ ้น จึงต้ องมีผ้ ชู ่วย
พยาบาลมาปฏิบตั ิงานเพื่อประสิทธิภาพของการบริ การพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ และกลุม่
ภารกิจบริ การวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี ได้ พิจารณาถึง
ความสําคัญของการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล ในลักษณะ
ของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย จึงได้ ร่วมกันทําการพัฒนาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลและดําเนินการจัดอบรมขึ ้น
วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
ผู้สาํ เร็ จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
จะต้ องมีความรู้ ความสามารถ ดังนี ้
1. มีความรู้ความเข้ าใจทางด้ านมนุษย์ การทํางานของ
ร่างกายมนุษย์อย่างบูรณาการ ด้ านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ ทังในภาวะปกติ
้
และ
เมื่อมีความเจ็บป่ วย
2. มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับสังคมที่เป็ นพื ้นฐาน ใน
การปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องกับเพื่อนมนุษย์
3. มีทกั ษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั ิการช่วยเหลือ
ดูแลขันพื
้ ้นฐานหรื อช่วยพยาบาลวิชาชีพในการให้ การ
ดูแลผู้ป่วยในขอบเขตความรู้ และประสบการณ์ของ
ผู้ช่วยพยาบาล
4. ดูแลวัสดุทางการแพทย์ให้ ใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสิง่ แวดล้ อม
และทํางานร่วมกับทีมสุขภาพได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีทศั นคติที่ดีในการดูแลช่วยเหลือผู้รับบริ การ มี
คุณธรรม จริ ยธรรม เสียสละเพื่อประโยชน์สว่ นรวม
และผดุงไว้ ซงึ่ วัฒนธรรมของชาติไทย
คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
1. เพศหญิง อายุ 17 - 35 ปี (นับถึงวันเปิ ดภาคการ
ศึกษา)

2. มีวฒ
ุ ิการศึกษา ไม่ตํ่ากว่าชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6) หรื อเทียบเท่า ตามหลักสูตรทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง
3. มีสว่ นสูงไม่ตํ่ากว่า 150 เซนติเมตร นํ ้าหนักตัวไม่
น้ อยกว่า 40 กิโลกรัม
4. มีสขุ ภาพสมบูรณ์ ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรง ไม่ติด
สารเสพติดให้ โทษหรื อโรคพิษสุราเรื อ้ รังหรื อมีความ
ผิดปกติที่เป็ นอุปสรรคต่อการอบรมหรื อการปฏิบตั งิ าน
5. มีบคุ ลิกภาพเหมาะสมต่อการดูแลช่วยเหลือผู้รับบริการ
6. มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสือ่ มเสีย หรื อ
บกพร่องในศีลธรรม
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1. สอบข้ อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ , วิชาความรู้ทวั่ ไป
(คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ภาษาไทย
สังคมศึกษา และเหตุการณ์ตา่ งๆ ในปั จจุบนั )
2. สอบสัมภาษณ์
3. ตรวจร่างกาย
ระยะเวลาการอบรม
ระยะเวลาในการอบรมตามหลักสูตร 1 ปี โดยแบ่งเป็ น
2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคฤดูร้อน
สถานที่และอุปกรณ์ การสอน
ใช้ สถานที่ และอุปกรณ์การสอนของโรงพยาบาล
ราชวิถี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

จํานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสูตร
โครงสร้ างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุม่ วิชาภาษา
- กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุม่ วิชาภาคทฤษฎี
- กลุม่ วิชาภาคปฏิบตั ิ
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หลักฐานประกอบการสมัครสอบ
1. ใบสมัครซึง่ กรอกข้ อความถูกต้ อง เรี ยบร้ อย และ
ตรงตามความเป็ นจริ ง ด้ วยลายมือของผู้สมัคร
2. ประกาศนียบัตร หรื อใบสุทธิ หรื อใบระเบียนแสดง
คุณวุฒิวา่ สําเร็ จมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการหรื อเทียบเท่า หรื อใบแสดงผล
การศึกษาตามวุฒิการศึกษา หรื อใบรับรองการศึกษา
พร้ อมสําเนาจํานวน 1 ฉบับที่รับรองสําเนาถูกต้ อง
3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ ้ว หน้ าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก
และแว่นตาดํา ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป
4. บัตรประชาชนและทะเบียนบ้ านตัวจริ ง พร้ อมถ่าย
สําเนาอย่างละ 1 ชุด (เซ็นรับรองเอกสารด้ วย)
5. หลักฐานอื่นๆ ใบเปลีย่ นชื่อหรื อนามสกุล พร้ อม
ถ่ายเอกสารและรับรองสําเนา 1 ชุด
6. ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ค่ าใช้ จ่าย
ผู้ได้ รับคัดเลือกเข้ าอบรม จะได้ รับทุนการศึกษาอบรม
จากโรงพยาบาลราชวิถีตลอดหลักสูตร
กําหนดการรับสมัคร
1. จําหน่ายระเบียบการและใบสมัคร
- ซื ้อด้ วยตนเอง ใบสมัครราคา 50 บาท ซื ้อใบสมัครได้ ที่
กลุม่ ภารกิจบริ การวิชาการ ชัน้ 11 อาคารสิรินธร
โรงพยาบาลราชวิถี ในวันราชการ เวลา 09.00 น.15.00 น. ตังแต่
้ วนั ที่ 11 มีนาคม 2556 ถึงวันที่
10 พฤษภาคม 2556
- Download ใบสมัครได้ ที่
http://www.bcn.ac.th หรื อ http://www.rajavithi.go.th
ตังแต่
้ วนั ที่ 11 มีนาคม 2556 ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2556
2. รับสมัครวันที่ 11 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบข้ อเขียน และสถานที่สอบ
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556
4. สอบข้ อเขียน วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2556

หมายเหตุ

สมัครด้ วยตนเองเท่ านัน้

สถานที่รับสมัคร
กลุม่ ภารกิจบริ การวิชาการ ชัน้ 11 อาคารสิรินธร
โรงพยาบาลราชวิถี ในวันราชการ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ กลุม่ ภารกิจบริการวิชาการ
โรงพยาบาลราชวิถี โทร. 02 – 3548108 – 37 ต่อ 2616
หรื อ 2617 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กร ุงเทพ
ร่วมกับ

กลมุ่ ภารกิจบริการวิชาการ

โรงพยาบาลราชวิถี

เปิดรับสมัคร
หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผูช้ ่วยพยาบาล

Certificate Program
for Practical Nurse
กลุม่ ภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี
2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-3548164 ต่อ 2616 , 2617
http://www.bcn.ac.th หรื อ http://www.rajavithi.go.th

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
รวมกับ

กลุมภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเขาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล
ประจําปการศึกษา ๒๕๕6

โปรดอานรายละเอียดใหเขาใจ

1

เพื่อปองกันความผิดพลาดในการสมัคร

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเขาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
ประจําปการศึกษา ๒๕๕6


กําหนดการคัดเลือก
ลําดับ

กิจกรรม

วันที่

๑

จําหนายระเบียบการและใบสมัคร
หรือดาวนโหลดใบสมัครทาง
website

วันที่ 11 มี.ค. ๕6 – 10 พ.ค. 56

๐๙.๐๐ น. –๑๕.๐๐ น. กลุม ภารกิจบริการวิชาการ
(กรณีซื้อดวยตนเอง) ชั้น ๑๑ อาคารสิรินธร
โรงพยาบาลราชวิถี หรือ
ดาวนโหลด (Down Load)
ใบสมัครที่
http://www.rajavithi.go.th
หรือ http://www.bcn.ac.th

๒

สมัครดวยตนเอง

วันที่ 11 มี.ค. ๕6 – 10 พ.ค. 56

๐๙.๐๐ น.– ๑๕.๐๐ น. กลุม ภารกิจบริการวิชาการ
ชั้น ๑๑ อาคารสิรินธร
โรงพยาบาลราชวิถี

๓

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน
และสถานทีส่ อบ

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม
๒๕๕6

๔

สอบขอเขียนวิชาภาษาอังกฤษ
และวิชาความรูทั่วไป

วันจันทรที่ 20 พฤษภาคม
๒๕๕6

เวลา

๐๙.๐๐ น.

สถานที่

หองประชุมโยธี ชั้น ๑๑
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงพยาบาลราชวิถี หรือ
http://www.rajavithi.go.th
หรือ http://www.bcn.ac.th

๐๘.๓๐ น.- ๐๙.๓๐ น. หองประชุมพิบูลสงคราม
(วิชาภาษาอังกฤษ) ชั้น ๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
๑๐.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. โรงพยาบาลราชวิถี

2
(วิชาความรูทั่วไป)
๕

ประกาศผลสอบขอเขียน

6

สอบสัมภาษณ

ลําดับ

กิจกรรม

วันจันทรที่ 27 พฤษภาคม
๒๕๕6

วันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2556

๑๓.๐๐ น.

หองประชุมโยธี ชั้น ๑๑
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงพยาบาลราชวิถี หรือ
http://www.rajavithi.go.th
หรือ http://www.bcn.ac.th

๐๘.๓๐ น.– ๑๕.๓๐ น. หองประชุมโยธี ชั้น ๑๑
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงพยาบาลราชวิถี

วันที่

เวลา

สถานที่

๐๙.๐๐ น.

หองประชุมโยธี ชั้น ๑๑
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงพยาบาลราชวิถี หรือ
http://www.rajavithi.go.th
หรือ http://www.bcn.ac.th

๗

ประกาศผลสอบสัมภาษณ

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน ๒๕๕6

๘

รายงานตัว

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน
ถึง วันศุกรที่ 7 มิถุนายน 2556

๐๙.๐๐ น. – ๑๕.0๐ น. กลุม ภารกิจบริการวิชาการ
ชั้น ๑๑ อาคารสิรินธร
โรงพยาบาลราชวิถี

๙

ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจทาง
หองปฏิบัติการ และเอ็กซเรย

วันที่ 10 - 11 มิถุนายน ๒๕๕6

๐๘.๐๐ น. - ๑5.๐๐ น. งานบริการผูปวยนอก
โรงพยาบาลราชวิถี

๑๐

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาอบรม

วันอังคารที่ 18 มิถนุ ายน ๒๕๕6

๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. หองประชุมโยธี ชั้น ๑๑
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงพยาบาลราชวิถี หรือ
http://www.rajavithi.go.th
หรือ http://www.bcn.ac.th

๑๑

มอบตัวและทําสัญญา

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน ๒๕๕6 , ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. หองประชุมโยธี ชั้น ๑๑
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
วันศุกรที่ 21 มิถุนายน ๒๕๕6
โรงพยาบาลราชวิถี

๑๒

ปฐมนิเทศและเปดภาคเรียน

วันจันทรที่ 24 มิถุนายน ๒๕๕6

๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. หองประชุมโยธี ชั้น ๑๑
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงพยาบาลราชวิถี
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หมายเหตุ
 ผูสมัครสอบตองสมัครดวยตนเองเทานั้น อัตราคาสมัครสอบ ๑๐๐ บาท 

การจําหน่ ายใบสมัคร
ขอระเบียบการและซื้อใบสมัครไดที่ กลุมภารกิจบริการวิชาการ ชั้น ๑๑ อาคารสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี ดังนี้
ใบสมัครราคาชุดละ ๕๐ บาท ประกอบดวย
๑. ระเบียบการ ๑ เลม
๒. ใบสมัคร ๑ ชุด
๓. บัตรประจําตัวผูสอบ ๒ แผน
สามารถดาวนโหลด (Download) ใบสมัคร ไดที่ http://www.rajavithi.go.th หรือ http://www.bcn.ac.th
ระหวางวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

คุณสมบัตผิ ้ ูสมัคร
๑. เปนหญิง อายุ ๑๗ – ๓๕ ป มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๖) หรือเทียบเทาตาม
หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
๒. มีสวนสูงไมต่ํากวา ๑๕๐ เซนติเมตร น้ําหนักตัวไมนอยกวา ๔๐ กิโลกรัม
๓. มีสุขภาพสมบูรณ ไมเปนโรคติดตอรายแรง ไมติดสารเสพติดใหโทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือมีความ
ผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการอบรม หรือการปฏิบัติงาน
๔. มีบุคลิกภาพเหมาะสมตอการดูแลชวยเหลือผูรับบริการ มีความประพฤติดี ไมมีประวัติเสื่อมเสียหรือบกพรอง

4
ในศีลธรรม

จํานวนที่รับเข้ าอบรม
รับผูเขาอบรม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๑๐๐ คน
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หลักฐานประกอบการสมัคร

๑. ใบสมัครซึ่งกรอกขอความถูกตองเรียบรอยและตรงตามความเปนจริงดวยลายมือของผูสมัครเอง
๒. ประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงคุณวุฒิวาสําเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ตาม
หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือใบแสดงผลการศึกษาตามวุฒิการศึกษาที่ยื่นสมัคร หรือใบรับรอง
การศึกษา (ตัวจริง) พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ ที่รับรองสําเนาถูกตอง
๓. รูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว หนาตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวกและแวนตาดํา ถายไวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป
๔. บัตรประชาชนและทะเบียนบานตัวจริง พรอมถายสําเนาอยางละ ๑ ชุด (เซ็นรับรองเอกสารดวย)
๕. หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล พรอมถายเอกสารและรับรองสําเนา ๑ ชุด
๖. คาสมัคร ๑๐๐ บาท
๗. คาตรวจสุขภาพ จะเก็บหลังจากสอบผานขอเขียนแลว เปนเงินคนละ 580 บาท

หมายเหตุ

๑. ผูส มัครสอบตองสมัครดวยตนเองเทานั้น
๒. ถาบัตรประจําตัวผูสมัครหาย จะตองแจงใหออกใบแทนให ซึ่งตองเสียคาธรรมเนียมครั้งละ
๕๐ บาท
๓. คาระเบียบการ , คาใบสมัคร และคาธรรมเนียมในการสมัครเขารับการคัดเลือก ตลอดจน
คาตรวจสุขภาพและหองปฏิบัติการ เมื่อชําระเงินแลวจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ

คําชีแ้ จงการกรอกใบสมัคร

๑. ผูสมัครตองกรอกใบสมัครดวยลายมือตนเอง
๒. กรอกขอความใหครบทุกชอง (ยกเวนขอความในกรอบมุมบนดานซายมือของใบสมัคร ซึ่งเจาหนาที่จะเปน
ผูกรอกใหในวันรับสมัคร) การลงลายมือชื่อผูสมัคร ตองลงตอหนากรรมการรับสมัครหลังจากที่ตรวจหลักฐาน
ครบถวนและถูกตองเรียบรอยแลว
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การยื่นใบสมัคร
เพื่อใหการสมัครมีความสะดวกรวดเร็ว ผูสมัครควรปฏิบัติตามขั้นตอน ตอไปนี้
๑. เตรียมเอกสาร หลักฐานตาง ๆ ทั้งฉบับจริงและถายสําเนา จัดเรียงตามลําดับ ใชลวดเสียบกระดาษ
ยึดเอกสารทั้งหมดไวดานบนตรงกลางกระดาษใบสมัคร รวมทั้งหลักฐานทั้งหมด
๑.๑ ใบสมัครกรอกขอความใหครบถวนเรียบรอย ติดรูปถาย ๑ รูป ในกรอบมุมบนขวามือ
๑.๒ ประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิหรือใบระเบียนผลการศึกษา แสดงคุณวุฒิวาสําเร็จมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือใบแสดงผลการศึกษาตามวุฒิการศึกษาที่ยื่นสมัครหรือใบรับรองการศึกษา
ทั้งฉบับตัวจริงและสําเนาพรอมเซ็นรับรองทุกรายการ (ผูที่ไดรับประกาศนียบัตร ปวช. ,
ปวส. หรือ เทียบเทา ใชใบบันทึกผลการศึกษา)
๑.๓ บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พรอมสําเนาที่เซ็นรับรองดวยลายเซ็นของผูสมัครเอง
๑.๔ ทะเบียนบานตัวจริง พรอมสําเนาที่เซ็นรับรองดวยลายเซ็นของผูสมัครเอง
๑.๕ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว ทั้ง ๓ รูป ใหเขียนชื่อ นามสกุล ไวดานหลัง ดวยลายมือตัวบรรจง
๑.๖ หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนนามสกุล ใหถายสําเนาพรอมเซ็นรับรองไวใหเรียบรอย
๒. นําเอกสารทั้งหมดไปที่โตะเพื่อตรวจสอบ รวมทั้งชั่งน้ําหนัก และวัดสวนสูง
๓. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารเสร็จแลว จะใหผสู มัครเซ็นชือ่ ลงในใบสมัครในตอนทาย ตอหนาเจาหนาที่
และจะคืนเอกสารฉบับจริงใหผูสมัคร
๔. ชําระเงินคาสมัครสอบคัดเลือก ๑๐๐ บาท
๕. รับใบเสร็จและบัตรประจําตัวผูเขาสอบคัดเลือก ๑ ใบ จากเจาหนาที่ (บัตรนี้ทานตองเก็บไปแสดง
ทุกครั้งที่เขารับการสอบคัดเลือกหรือไปติดตอกับเจาหนาที่)
หมายเหตุ

หลักฐานทั้งหมดจะตองนํามาในวันมอบตัวอีกครั้ง

วิธีการคัดเลือก
๑. สอบขอเขียนมี ๒ วิชา ไดแก ภาษาอังกฤษ และความรูทั่วไป ซึ่งแบงออกเปน คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร สุขศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษาและเหตุการณตาง ๆ ในปจจุบัน
๒. การสอบสัมภาษณ จะสัมภาษณเฉพาะผูที่สอบผานขอเขียนเทานั้น
๓. การตรวจสุขภาพ ผูส มัครที่สอบผานขอเขียนและสัมภาษณแลวตองตรวจสุขภาพ โดยตรวจ
เอ็กซเรยปอด และตรวจทางหองปฏิบัติการ ไดแก ตรวจเลือด , อุจจาระ , ปสสาวะ , และสารเสพติด
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หมายเหตุ
ผูสมัครสอบสามารถดูประกาศผลการสอบดวยตนเองไดที่ หนาหองโยธี ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงพยาบาลราชวิถี หรือที่ http://www.rajavithi.go.th หรือ http://www.bcn.ac.th

การเตรี ยมตัวสอบข้ อเขียน
เนื้อหาวิชาที่สอบจะครอบคลุมความรูในระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖ เหตุการณปจจุบัน และความรูทั่วไป
ดังนี้
๑. วิชาภาษาอังกฤษ
๒. วิชาความรูทั่วไป เกี่ยวกับ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สุขศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษา และ
เหตุการณตาง ๆ ในปจจุบัน

ระยะเวลาเรี ยนและสัญญาผูกพัน
๑. ใหเวลาเรียน ๑ ป (๑๒ เดือน) แบงเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูรอน
๒. ผูที่อบรมสําเร็จแลว ตองปฏิบัติงานชดใชทุนการศึกษาอบรม ตามสัญญารับทุนเขาอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ในตําแหนง “เจาหนาที่พยาบาล” ของโรงพยาบาลราชวิถี ไมนอยกวา ๒ ป
๓. หากผูสําเร็จการอบรม ไมยินยอมปฏิบัติตามขอ ๒ จะตองชดใชเงินใหแกสวัสดิการโรงพยาบาลราชวิถี
ตามขอกําหนดในสัญญารับทุนเขาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล
๔. ถาผูเขาอบรมลาออก หรือตองออกจากการอบรมกอนสําเร็จการอบรมตามหลักสูตรนี้ ดวยเหตุใดก็
ตาม ผูเขาอบรมจะตองชําระเงินคาหนวยกิต และคาบํารุงการศึกษาอบรม ตลอดจนคาใชจายตาง ๆ ตามสัญญา
รับทุนเขาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล

ค่ าใช้ จ่ายของผู้เข้ าอบรม
ผูที่ผานการคัดเลือกแลว กอนเขาอบรมตองผานการมอบตัว ทําสัญญา ลงทะเบียน โดยผูเขาอบรมทุก
คนจะไดรับทุนการศึกษาอบรมจากโรงพยาบาลราชวิถีตลอดหลักสูตร
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ข้ อปฏิบัตใิ นการสมัครและเข้ าสอบข้ อเขียน

เพื่อใหการคัดเลือกบุคคลเขาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาลเปนไปโดยเรียบรอย ในการ
สมัครเขารับการคัดเลือก ขอใหแตงกายชุดนักเรียนหรือแตงกายสุภาพ เตรียมบัตรประชาชน (ตัวจริง) มาใหพรอม
ขอใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบการดังตอไปนี้อยางเครงครัด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิในการสอบขอเขียน และไม
พิจารณาคะแนนที่สอบของทานทุกหมวดวิชา
๑. ผูเขาสอบตองแตงกายดวยเครื่องแบบนักเรียนหรือแตงกายสุภาพ หามสวมเสื้อยืด หามสวมกางเกง
หามสวมรองเทาแตะ
๒. กอนเขาหองสอบ ใหผูสมัครนําบัตรประจําตัวสอบทีร่ ะบุที่นั่งสอบ ไปแสดงตอกรรมการคุมสอบ
ประจําหอง จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบได
๓. ไมอนุญาตใหผูสมัครเขาหองสอบสาย เกิน ๒๐ นาที
๔. หามนําเครื่องคิดเลขหรืออุปกรณชวยการคํานวณ เชน ไมบรรทัดที่มีสูตรตาง ๆ นาฬิกาคิดเลข
และอุปกรณสื่อสารทุกชนิด หรือกระดาษ ตําราเอกสารใด ๆ เขาหองสอบ ถากรรมการคุมสอบ
ตรวจพบ จะถือวาทุจริตในการสอบ
๕. กอนลงมือทําขอสอบทุกฉบับ ผูเขาสอบตองตรวจใหดีวามีขอสอบครบทุกหนาหรือไม พรอมทั้งให
เขียนชื่อ นามสกุล เลขที่สอบ ลงในกระดาษคําตอบและชุดคําถามใหเรียบรอยกอนลงมือทํา
๖. ถาผูเขาสอบมีขอสงสัยหรือตองการสิ่งใด หามสงเสียง แตใหยกมือขึ้นใหสูง กรรมการคุมสอบจะเขา
ไปหาเอง
๗. โปรดรักษาความสงบเมื่ออยูในหองสอบ และขณะที่อยูในบริเวณสถานที่สอบ
๘. หามผูเขาสอบกระทําการใดๆ เปนที่รบกวนหรือใหเกิดความรําคาญแกผูเขาสอบรายอื่น
๙. ขณะสอบหามพูดหรือติดตอกับผูสมัครคนอื่น หรือแสดงพฤติกรรมใด ๆ ที่สอวามีการทุจริตในการ
สอบ ถาฝาฝน กรรมการคุมสอบมีอํานาจบันทึกการทุจริตไวบนกระดาษคําตอบ รวมทั้งมีอํานาจใน
การใหผูสอบออกจากหองสอบ และไปใหพน บริเวณที่สอบ และจะไมพิจารณาผลการสอบทุกหมวด
วิชา ถาพบพฤติกรรมที่สอวาทุจริต กรรมการคุมสอบมีสิทธิ์บันทึกโดยวิธีที่ผูเขาสอบอาจไมทราบก็ได
๑๐. เขาหองสอบแลว หามออกจากหองสอบกอน ๔๕ นาที
๑๑. เมื่อกรรมการคุมสอบแจงวาหมดเวลาสอบ ตองหยุดเขียนทันที หามลุกออกจากที่นั่งกอนที่กรรมการ
คุมสอบจะตรวจสอบและเก็บกระดาษไปจนครบเรียบรอยแลว และประกาศใหออกจากหองสอบได
เทานั้น
๑๒. กระดาษคําตอบทุกฉบับจะไดรับการตรวจใหคะแนนตอเมื่อมีขอสอบฉบับคําถามของผูเขาสอบผูนั้น
สงคืนครบถวนทุกหนาดวย
หมายเหตุ

เตรียมดินสอ 2B ในการระบายตัวเลือกในกระดาษคําตอบมาดวย
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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้ อเขียนและสถานที่สอบข้ อเขียน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. บริเวณหนาหองโยธี ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี และที่ http://www.rajavithi.go.th หรือ http://www.bcn.ac.th

การประกาศผลสอบ
ในการประกาศผลสอบคัดเลือกผูมีสิทธิ์เขาอบรม ใหผูมีรายชื่อสอบผานดังกลาว ไปเซ็นชื่อรายงานตัวตอ
เจาหนาที่ พรอมทั้งแสดงบัตรประจําตัวผูสอบคัดเลือก หากไมปฏิบัติตามขอกําหนด จะถือวาทานสละสิทธิ
การประกาศผลการสอบ ใหดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากการประกาศแตละครั้ง

***************************************************

สําหรับเจ้ าหน้ าที่

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ ้ว

ใบสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเข้ าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
สมัครด้ วยตนเองที่ กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ ชัน้ 11 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี
ข้ อมูลทั่วไปของผู้สมัคร
1. ชื่อ นาย / นาง / นางสาว...........................................นามสกุล..............................................................
2. เลขที่บตั รประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร (13 หลัก)



3. วุฒิการศึกษา สําเร็ จชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 / วุฒิอื่น ๆ (เทียบเท่า ม.6)....................................................
จาก โรงเรี ยน......................................................................................................................................
ตําบล / แขวง.................................................อําเภอ / เขต...................................................................
จังหวัด....................................................................รหัสไปรษณีย์........................................................
4. เกิดวันที่...............เดือน.....................................พ.ศ.....................อายุ............ปี ศาสนา.....................
5. สถานที่เกิด ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด...........................
6. ปั จจุบนั อยูบ่ ้ านเลขที่.................หมูท่ ี่..........ซอย.....................................ถนน.......................................
ตําบล / แขวง.................................................อําเภอ / เขต...................................................................
จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์....................................
เจ้ าของบ้ านเกี่ยวข้ องเป็ น.....................................................................................................................
7. บิดาชื่อ...............................................นามสกุล.............................................................อายุ.............ปี
อาชีพ...........................................................................................( ) ยังมีชีวิตอยู่ ( ) ถึงแก่กรรม
เชื ้อชาติ.........................................สัญชาติ.....................................ศาสนา..........................................
ปั จจุบนั อยูบ่ ้ านเลขที่.................หมูท่ ี่..........ซอย.....................................ถนน.......................................
ตําบล / แขวง.................................................อําเภอ / เขต...................................................................
จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์....................................
8. มารดาชื่อ...............................................นามสกุล..........................................................อายุ.............ปี
อาชีพ...........................................................................................( ) ยังมีชีวิตอยู่ ( ) ถึงแก่กรรม
เชื ้อชาติ.........................................สัญชาติ.....................................ศาสนา..........................................
ปั จจุบนั อยูบ่ ้ านเลขที่.................หมูท่ ี่..........ซอย.....................................ถนน.......................................
ตําบล / แขวง.................................................อําเภอ / เขต...................................................................
จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์....................................

9. สถานที่ซงึ่ สามารถติดต่ อได้ รวดเร็วระหว่ างสมัครคัดเลือกฯ
บ้ านเลขที่........................หมูท่ ี่..........ซอย........................................ถนน.............................................
ตําบล / แขวง.................................................อําเภอ / เขต...................................................................
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์...............................................
10. ประวัติการศึกษา
สําเร็จ
เกรด
วุฒกิ ารศึกษา
อําเภอ/เขต เริ่มศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
พ.ศ.
การศึกษา พ.ศ.
และจังหวัด
ของผู้สมัคร
ม. 6
เทียบเท่า ม. 6
อื่นๆสูงกว่า ม. 6
ระบุ.....................
...........................

11. ความรู้พิเศษ......................................................................................................................................
12. ประสบการณ์การทํางาน ประเภทงานที่ทํา........................................................................................
ลักษณะของงาน.....................................................ตําแหน่ง...............................................................
สถานที่ปฏิบตั งิ าน...............................................................ค่าตอบแทนที่ได้ รับ………………………...
วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มปฏิบตั ิงานตังแต่
้ ...........................................ถึง.........................................................
ข้ าพเจ้ ารับรองว่า ข้ อความข้ างต้ นนันเป็
้ นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่าไม่เป็ นความจริ งในภายหลัง
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สถานศึกษาจําหน่ายชื่อข้ าพเจ้ าออกจากการเป็ นผู้เข้ าอบรมได้ ทนั ที และการทีข่ ้ าพเจ้ าอบรมนี ้ บิดา มารดา
หรื อผู้ปกครองของข้ าพเจ้ าและข้ าพเจ้ า ได้ เข้ าใจในที่ประกาศแล้ วทุกประการ พร้ อมนี ้ข้ าพเจ้ าได้ แนบหลักฐานประกอบการ
สมัครมาแสดงต่อคณะกรรมการรับสมัครพร้ อมนี ้ด้ วยแล้ ว ดังนี ้
 1.ประกาศนียบัตร หรื อใบสุทธิ หรื อใบระเบียนแสดงคุณวุฒิวา่ สําเร็ จมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ หรื อเทียบเท่า หรื อใบแสดงผลการศึกษาตามวุฒกิ ารศึกษาที่ยื่นสมัครหรือใบรับรอง
การศึกษา พร้ อมสําเนาภาพถ่ายและรับรองความถูกต้ อง
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ ้ว หน้ าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป
3. บัตรประชาชนและทะเบียนบ้ านตัวจริ งของผู้สมัคร พร้ อมสําเนาภาพถ่าย และรับรองความถูกต้ อง
4. หลักฐานอื่น ๆ ใบเปลีย่ นชื่อหรื อนามสกุล (ถ้ ามี) พร้ อมสําเนาภาพถ่ายและรับรองความถูกต้ อง

ลงชื่อ..................................................................ผู้สมัคร
(..................................................................)
วันที่............./................................../.............
ลงชื่อ...............................................................ผู้รับสมัคร

เลขที่สอบ........................

บัตรประจําตัวผู้สมัคร
สอบคัดเลือก
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ ้ว

เลขที่สอบ........................

บัตรประจําตัวผู้สมัคร
สอบคัดเลือก
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ ้ว

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว...................................................... ชื่อ นาย/นาง/นางสาว......................................................
นามสกุล.......................................................................... นามสกุล..........................................................................
ลงชื่อ..................................................ผู้สมัคร

ลงชื่อ..................................................ผู้สมัคร

