
  
 

ก ำหนดกำรรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ำอบรมหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล (1 ปี) 
 ปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ก าหนดให้มีการรบัสมัคร
และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูช่้วยพยาบาล มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
1. คุณสมบัติเฉพำะของผู้ท่ีต้องกำรศึกษำ 

1.1 มีวุฒิการศึกษาไม่ต  ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที 
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

1.2 เพศหญงิหรือเพศชาย มีสัญชาติไทย อายุไม่ต  ากว่า ๑๖ ปีบรบิูรณ์ นับถึงวันเปิดการศึกษา 
1.3 มีน้ าหนักไม่ต  ากว่า ๔๐ กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต  ากว่า ๑๕๐ เซนติเมตร 
1.4 มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม และไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือปฏิบัติงาน  
1.5 มีบุคลิกภาพเหมาะสม รักและสนใจในการช่วยเหลอืดูแลผูร้ับบริการ 
1.6 ผ่านการสอบคัดเลอืกตามที คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานีก าหนด 

2. จ ำนวนท่ีรับ  
 จ านวน 50 คน 
3. หลักฐำนท่ีใช้ประกอบกำรสมัคร 

3.1 ส าเนาใบรับรองการส าเร็จการศึกษาหรือประกาศนียบตัรหรือปริญญาบัตรหรือใบสุทธิแสดง
คุณวุฒิ 1 แผ่น และเซ็นรบัรองเอกสารด้วย 

3.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น พร้อมทั้งถ่ายส าเนาและเซน็รับรองเอกสารด้วย 

3.3 ส าเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น เซ็นรบัรองเอกสาร 

3.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

3.5 หลักฐานการเปลี ยนชื อ – สกุล (ถ้าม)ี 

3.6 ใบสมัคร (โหลดแบบฟอร์มเป็นไฟล์ word กรอกข้อมูลให้เรียบรอ้ยแล้วอัพโหลด) 

3.6 ค่าสมัคร 200 บาท 

 

 



4. วิธีกำรสมัคร 

 โปรดให้ควำมสนใจพิเศษในทุกขั้นตอน 

ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถ download ใบสมัครได้ที  www.nurse.sru.ac.th และน าส่งใบสมัครพร้อม
หลักฐานการสมัครและหลักฐานการจ่ายเงินค่าสมัคร 200 บาท มาที คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราช
ภัฏสุราษฎร์ธานี 272 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 ตั้งแต่วันที  2 มกราคม 2563 -  27 
มนีาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือมาสมัครด้วยตนเอง 

โอนเงินค่าสมัครได้ที  บัญชีเลขที  985-2-20881-0 ชื อบัญชี เงินกองทุนรวมเพื อสวัสดิการคณะ
พยาบาลศาสตร์ ธนาคารกรุงไทย สาขาขุนทะเล 

5. วิธีกำรคัดเลือก/เกณฑ์กำรคัดเลือก 
พิจำรณำจำก  

ผู้ที ผ่านการพิจารณาจะต้องผ่านการทดสอบความพร้อมในการศึกษาและความพร้อมในการประกอบ
อาชีพ และบุคลิกภาพเหมาะสมต่อการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย โดยการสอบสัมภาษณ์ผ่าน จึงจะมีสิทธ์ิเข้าศึกษา 
ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที สิ้นสุด     
 
6. กำรประกำศผล 
 ประกาศรายชื อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ในวันที  3 เมษายน 2563 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี และทาง www.nurse.sru.ac.th/th/ 
 
7. กำรรำยงำนตัวเข้ำศึกษำ และกำรช ำระค่ำลงทะเบียน 
 รำยงำนตัวเข้ำศึกษำพร้อมช ำระค่ำลงทะเบียนในวันท่ี 7 เมษำยน 2563  
 09.00 น.  รายงานตัว-ช าระค่าลงทะเบียน ณ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (ตึก 9 ช้ัน)  

13.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคารเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
สุราษฎร์ธานี 
 
8. เปิดภำคกำรศึกษำ 
 17 เมษายน 2563 
9. เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ 

 เมื อจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลซึ งรับรองโดยสภาการพยาบาล และได้รับรอง
คุณวุฒิหลักสูตร จากส านักงาน ก.พ. สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน 

http://fastrxsupply.su/
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ปฏิทินกำรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ 
หลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล รุ่น 2 ปีกำรศึกษำ 2562 

 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม รำยละเอียด 

2 มกราคม 2563 -  
27 มีนาคม 2563 

รับสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร www.nurse.sru.ac.th 
รับสมัคร 

2 มกราคม 2563 -  
27 มีนาคม 2563 

ช าระค่าสมัคร ช าระผ่านธนาคารกรุงไทยทกุสาขา 
ส่งเอกสารการสมัคร 

30 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื อผูม้ีสิทธ์ิเข้า
สอบสัมภาษณ์ 

www.nurse.sru.ac.th 
คณะพยาบาลศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
30 มีนาคม 2563 สอบสัมภาษณ์ 

ส าหรับผู้มสีิทธ์ิเข้าสอบ
สัมภาษณ์ 

เวลา 09.00 – 14.00 
น. เป็นต้นไป 

อาคารปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

3 เมษายน 2563 ประกาศรายชื อผูม้ีสิทธ์ิ 
เข้าศึกษา  

ตรวจสอบรายชื อฯ บันทึกประวัติ  
และตรวจสอบหลักฐานที ใช้ใน 

การรายงานตัว ได้ที  www.nurse.sru.ac.th 
 

7 เมษายน 2563 รายงานตัว-ช าระ
ค่าลงทะเบียน 

เข้าศึกษาปฐมนิเทศ เวลา 
09.00 น. เป็นต้นไป  

 

9.00 น. รายงานตัว-ช าระค่าลงทะเบียน ณ ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (ตึก 9 ช้ัน) 
13.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคารเรียน 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

17 เมษายน 2563 เปิดเรียน คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 
หมำยเหตุ 1. ค่ำลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 45,000 บำท (ไม่รวมค่ำเอกสำร ค่ำท่ีพัก ค่ำอำหำร ค่ำ
เครื่องแต่งกำยส ำหรับฝึกปฏิบัติงำน) แบ่งจ่ำยเป็น 3 ภำคกำรศึกษำ ภำคเรียนท่ี 1 ภำคเรียนละ 26,250 
บำทภำคเรียนท่ี 2 ภำคเรียนละ 13,750 บำท ภำคฤดูร้อน ภำคเรียนละ 5,000 บำท 
 2. กรณีท่ีมีผู้สอบผ่ำนไม่ถึง 20 คน จะไม่เปิดเรียน 
สถำนท่ีติดต่อ  
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ที  9 ต าบลขุนทะเล อ .เมือง         
จ.สุราษฎร์ธานี 84000  เว็ปไซต์  www.nurse.sru.ac.th/th/  โทรศัพท์ 077-913375 โทรสาร 077-
913376 
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