ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี
เรื่ อง

การรับสมัครเข้าอบรมหลักสู ตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิการบําบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม)
รุ่ นที่ 53 ประจําปี 2561
……………………………………………………………………………..
ด้วยหน่วยไตเทียม งานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผูป้ ่ วยนอก กลุ่มภารกิจ
ด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี ร่ วมกับโรงเรี ยนพยาบาลรามาธิ บดี คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ได้รับอนุ มตั ิจากสภาการพยาบาลให้ เปิ ดอบรมหลักสู ตรเฉพาะทางสาขา การพยาบาล
เวชปฏิบตั ิการบําบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่
31 ตุลาคม 2561
1. คุณสมบัติผเู ้ ข้ารับการอบรม
1) เป็ นพยาบาลวิชาชีพ
2) ได้รับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 จากสภาการพยาบาล
3) มีประสบการณ์การพยาบาลผูป้ ่ วย ไม่ต่าํ กว่า 2 ปี
4) เป็ นผูม้ ีความประพฤติดีมีประวัติการทํางานดีมีความรับผิดชอบและได้รับการอนุมตั ิให้ลา
ศึกษาต่อจากผูบ้ งั คับบัญชา
5) สุ ขภาพสมบูรณ์ไม่อยูร่ ะหว่างตั้งครรภ์
2. วิธีการสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ
1) สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยผูส้ มัครยืน่ ใบสมัครและหลักฐาน
ประกอบการสมัครด้วยตนเองในเวลาราชการ ได้ที่ หน่วยไตเทียม ชั้น 5 ตึกสิ รินธร
โรงพยาบาลราชวิถี
รับสมัคร ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2560
2) ส่ งใบสมัครทาง E-mail Address
2.1) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rajavithi.go.th และ www.tnnsnurse.org
2.2) การส่ งใบสมัครกรุ ณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนติดรู ปถ่าย Scan ใบสมัครพร้อม
หลักฐานประกอบการสมัคร ส่ งมาที่ E-mail Address: nuploy_dd@hotmail.com
2.3) ผูป้ ระสานงาน นางสาวนฤมล สุ ภคั ธํารงรักษ์ 02-3548108 ต่อ 3537 ติดต่อในวันและ
เวลาราชการ

3. ระยะเวลาในการอบรม
3.1 ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิ งหาคม 2561
3.2 ฝึ กปฏิบตั ิงานการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561
4. จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
16 คน
5. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1. ใบสมัครซึ่ งได้กรอกข้อมูลที่สมบูรณ์
2. บัตรประจําตัวผูส้ มัครสอบ
3. รู ปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รู ป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
(ติดใบสมัคร 1 ใบ , ติดบัตรประจําตัวผูส้ อบ จํานวน 2 ใบ)
4. สําเนาประกาศนียบัตรหรื อปริ ญญาบัตรตามคุณวุฒิของผูส้ มัคร 1 ชุด
5. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcripts) ตลอดหลักสูตรการศึกษา 1 ชุด
6. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ช้ นั 1 1 ชุด
7. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรื อชื่อสกุล หลักฐานการสมรส (ถ้ามี) 1 ชุด
8. สําเนาบัตรข้าราชการ หรื อบัตรประจําตัวประชาชน 1 ชุด

9. การคัดเลือก
1) พิจารณาจากเอกสารการสมัคร
2) ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบข้อเขียน วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่ www.rajavithi.go.th
3) สอบข้อเขียน วันที่ 15 มกราคม 2561 ที่หอ้ งประชุมพญาไท อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 11
โรงพยาบาลราชวิถี
4) ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สัมภาษณ์ วันที่ 29 มกราคม 2561 ที่ www.rajavithi.go.th
5) สอบสัมภาษณ์วนั ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่หอ้ งประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น
11 โรงพยาบาลราชวิถี
6) ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้าอบรมวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ www.rajavithi.go.th
7) รายงานตัวและลงทะเบียนวันที่ 6 มีนาคม 2561 ที่หอ้ งประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ชั้น 11 โรงพยาบาลราชวิถี ค่าลงทะเบียนคนละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

