
  
 

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล (1 ป) 

 ปการศึกษา 2565 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กำหนดใหมีการรับสมัคร

และสอบคัดเลือกบุคคลเขาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผูท่ีตองการศึกษา 
1.1 มีว ุฒ ิการศึกษาไมต ่ำกว าม ัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หร ือเท ียบเทาตามหลักสูตรท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

1.2 เพศหญิงหรือเพศชาย มีสัญชาติไทย อายุไมต่ำกวา ๑๖ ปบริบูรณ นับถึงวันเปดการศึกษา 

1.3 มีน้ำหนักไมต่ำกวา ๔๐ กิโลกรัม สวนสูงไมต่ำกวา ๑๕๐ เซนติเมตร 

1.4 มีสุขภาพดีท้ังรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และไมเปนอุปสรรคตอการศึกษาหรือปฏิบัติงาน  

1.5 มีบุคลิกภาพเหมาะสม รักและสนใจในการชวยเหลือดูแลผูรับบริการ 

1.6 ผานการสอบคัดเลือกตามท่ีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานกีำหนด 
 

2. จำนวนท่ีรับ  
 จำนวน 50 คน 
 

3. หลักฐานท่ีใชประกอบการสมัคร 
3.1 สำเนาใบรับรองการสำเร็จการศึกษาหรือประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรหรือใบสุทธิแสดง

คุณวุฒิ 1 แผน และเซ็นรับรองเอกสารดวย 
3.2 สำเนาทะเบียนบาน 1 แผน พรอมท้ังถายสำเนาและเซ็นรับรองเอกสารดวย 
3.3 สำเนาบัตรประชาชน 1 แผน เซ็นรับรองเอกสาร 
3.4 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก หรือแวนตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถายไวไมเกิน 6 เดือน 
3.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี) 
3.6 คาสมัคร 200 บาท 
 

4. วิธีการสมัคร 
 โปรดใหความสนใจพิเศษในทุกข้ันตอน 

ผูสนใจเขาศึกษาสามารถ download ใบสมัครไดท่ี https://nurse.sru.ac.th/ และนำสงใบสมัคร

พรอมหลักฐานการสมัครและหลักฐานการจายเงินคาสมัคร 200 บาท มาท่ีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏสุราษฎรธานี 272 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84100 ตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2565          
-6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. (เวนวันหยุดราชการ) หรือมาสมัครดวยตนเอง 

 



5. วิธีการคัดเลือก/เกณฑการคัดเลือก  
พิจารณาจาก  

ผูที่ผานการพิจารณาจะตองผานการทดสอบความพรอมในการศึกษาและความพรอมในการประกอบ

อาชีพ และบุคลิกภาพเหมาะสมตอการชวยเหลือดูแลผูปวย โดยการสอบสัมภาษณผานจึงจะมีสิทธิ์เขาศึกษา 

ท้ังนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด     
 

6. การประกาศผล 
 ประกาศรายชื ่อผ ู ม ีส ิทธิเข าศึกษา ในวันที ่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และทาง https://nurse.sru.ac.th/ 
 

7. การรายงานตัวเขาศึกษา และการชำระคาลงทะเบียน 
 รายงานตัวเขาศึกษาพรอมชำระคาลงทะเบียนในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2565 
 เวลา 09.00 น. รายงานตัว-ชำระคาลงทะเบียน ณ สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

เวลา 13.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ณ อาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
สุราษฎรธานี 
 

8. เปดภาคการศึกษา 
 17 พฤษภาคม 2565 
  

9. สำเร็จการศึกษา 
 เมื่อจบหลักสูตรจะไดรับประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาลซึ่งรับรองโดยสภาการพยาบาล และไดรับรอง

คุณวุฒิหลักสูตร จากสำนักงาน ก.พ. สามารถปฏิบัติงานไดท้ังสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน 

............................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล รุน 3 ปการศึกษา 2565 

 

วัน/เดือน/ป กิจกรรม รายละเอียด 
21 มีนาคม 2565 -
6 พฤษภาคม 2565 

รับสมัคร ดาวนโหลดใบสมัคร https://nurse.sru.ac.th/ 

รับสมัคร 
21 มีนาคม 2565-
6 พฤษภาคม 2565 

ชำระคาสมัคร  ชำระคาสมัครเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาขุนทะเล 
ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

เลขท่ีบัญชี 9844249678 
/สงเอกสารการสมัคร 

9 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์
เขาสอบสัมภาษณ 

https://nurse.sru.ac.th/ 

คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

10 พฤษภาคม 
2565 

สอบสมัภาษณ 
สำหรับผูมีสิทธิ์เขาสอบ

สัมภาษณ 
เวลา 09.00-14.00 น.  

สอบสมัภาษณออนไลน ผานแอปพลิเคชั่นไลน 

 
11 พฤษภาคม 

2565 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ 

เขาศึกษา  
ตรวจสอบรายชื่อฯ บันทึกประวัติ  
และตรวจสอบหลักฐานท่ีใชใน 

การรายงานตัว ไดท่ี https://nurse.sru.ac.th/ 

12 พฤษภาคม 
2565 

รายงานตัวชำระ         
คารายงานตัว 
คาลงทะเบียน 

เขาศึกษาปฐมนิเทศ เวลา 
09.00-12.00 น.  

 

เ ว ล า  09.00-12.00 น . ร า ย ง านต ั ว ช ำ ร ะ ค า     
รายงานตัว คาลงทะเบียน ณ สำนักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  
เวลา 13.00-16.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
ออนไลนผานระบบ Zoom  

 
17 พฤษภาคม 

2565 
เปดเรียน คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี
 

หมายเหตุ  

 1. คาลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 45,000 บาท (ไมรวมคาเอกสาร คาที่พัก คาอาหาร คาเครื่อง

แตงกายสำหรับฝกปฏิบัติงาน) แบงจายเปน 3 ภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนละ 26,250 บาท 

ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนละ 13,750 บาท ภาคฤดูรอน ภาคเรียนละ 5,000 บาท 

  2. กรณีท่ีมีผูสอบผานไมถึง 10 คน จะไมเปดเรียน 



สถานท่ีติดตอ 

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 272 หมู ที ่ 9 ตำบลขุนทะเล อ.เมือง                        

จ.สุราษฎรธานี 84100 เว็ปไซด www.nurse.sru.ac.th โทรศัพท 077-913375 โทรสาร 077-913376 

http://www.nurse.sru.ac.th/th/

