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สารบัญ 
 
 หน้า 
ค าแนะน าก่อนตัดสินใจเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล ๑ 
ข้อมูลทั่วไป ๒ 
ภาคผนวก   

- ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  
- ใบค าร้องขอรับคะแนนเพ่ิมเป็นพิเศษ  
- หนังสือรับรองการเป็นบุตรข้าราชการต ารวจ  
- ก าหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 
- ประกาศวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจ าปีการศึกษา ๒๕62 

- ผนวก ก เอกสารแนบท้ายประกาศ 
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ค าแนะน าก่อนตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

 การพยาบาลเป็นบริการโดยตรงเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์  บุคลากรทางการพยาบาลจะต้องเป็นผู้เสียสละ 
อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสุขุมรอบคอบ รู้เท่าถึงการณ์ และมีความรับผิดชอบสูง ผู้ช่วยพยาบาลเป็น
บุคลากรระดับหนึ่งด้านการพยาบาลซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือให้การพยาบาลผู้ป่วยด้วยเช่นกัน 
 

   การปฏิบัติหน้าที่ 

 ในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลจะต้องศึกษาภาคปฏิบัติการ
พยาบาลแก่ผู้ป่วยควบคู่ไปกับการศึกษาภาคทฤษฏี  เริ่มตั้งแต่เปิดภาคการศึกษาไปจนตลอดหลักสูตรการศึกษา  
เพ่ือพัฒนาทักษะในการพยาบาล และคุณสมบัติดังกล่าว  ฉะนั้นก่อนที่ท่านจะยื่นใบสมัครเพ่ือเข้าเรียนในหลักสูตร
ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาลโปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ และพิจารณาเสียก่อนว่าท่านมีความสนใจ  และสามารถ
ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ได้หรือไม่ 

1. สามารถเสียสละความสุข หรือกิจกรรมส่วนตัว เพ่ือให้บริการพยาบาลแก่ผู้ป่วยในยามวิกาล 
วันหยุดสุดสัปดาห์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้  

2. เต็มใจที่จะช่วยเหลือในการท าเตียง  อาบน้ า  เช็ดตัว  ป้อนอาหาร  อุ้ม  ยก  พยุง  และให้การ
ช่วยเหลืออ่ืน ๆ แก่ผู้ป่วย  โดยไม่รู้สึกรังเกียจว่าเป็นงานรับใช้ผู้อ่ืน 

3. สามารถปฏิบัติต่อสิ่งปฏิกูล หรือสภาพที่ไม่น่าดู เช่น  อุจจาระ  ปัสสาวะ  อาเจียน  แผล  หนอง  
ตลอดจนการพยาบาลผู้ป่วยซึ่งถึงแก่กรรมในสภาพโรคต่างๆ ได้ทุกโอกาส 

4. สามารถเผชิญความจริงเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของชีวิต  และมีความเข้มแข็งพอที่จะปฏิบัติงาน
ประจ ากับคนที่มีความเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ  

 
 ค่าใช้จ่ายในระหว่างศึกษา 

 ผู้เข้ารับการศึกษาจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด 
 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตรประมาณ 40,000- บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 ภาคการศึกษา ตาม

ประกาศของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ(www.nursepolice.go.th) 
 เงินที่ช าระในวันมอบตัวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

 
 

  สิทธิอื่น ๆ  

ผู้เข้ารับการศึกษาจะไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการต ารวจ    

 
 
 การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 

 
ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องหางานท าเอง   ซึ่งเปิดรับทั้งโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน  เนื่องจากผู้ช่วย

พยาบาลยังเป็นสาขาที่ขาดแคลนอยู่ในปัจจุบัน 
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ข้อมูลทั่วไปวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
 

 ที่ตั้ง 
 
 วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ตั้งอยู่เลขท่ี 492/1 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330  
 
 การเดินทาง 

+ รถประจ าทางที่ผ่านหน้าโรงพยาบาลต ารวจ  รถธรรมดา สาย 13,14,15,17,74,77 รถปรับอากาศ 
สาย ปอ.77, 504, 514    

+ รถประจ าทางที่ผ่านหน้าส านักงานต ารวจแห่งชาติ  รถธรรมดาสาย 15, 25, 40, 48, 54, 73, 
159, 204 รถปรับอากาศ สาย ปอ. 48,73, 79, 204, 508, 511 

+ รถประจ าทางที่ผ่านหน้าวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ รถธรรมดาสาย 16, รถปรับอากาศ สาย 16,21 
(เดินรถทางเดียว)   

+ รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสยาม ออกประตูทางออกท่ี 6 
 
 การติดต่อ 

+ โทรศัพท ์ 0-2207-6097, 0-2255-5178    
+ โทรสาร   0-2255-5178  
+ เว็บไซต์ “www.nursepolice.go.th” 

 
 วิสัยทัศน์ 
 เป็นสถาบันที่ได้รับมาตรฐานทางการศึกษาพยาบาลในระดับประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 
 พันธกิจ 
 ๑. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการพยาบาล  ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๒. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
 ๓. วิจัยและพัฒนาวิชาการทางการพยาบาลและสาธารณสุข 
  ๔. บริการวิชาการแก่สังคม 
 ๕. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย     
  ๖. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
 ปรัชญา 
 มาตรฐานวิชาการ สานคุณธรรม น าสังคมพัฒนา 
 
 ปณิธาน 
 มุ่งพัฒนาวิชาการ สู่มาตรฐานสากล 
 
 
 
 



 

ตดิรูปถ่าย 
ขนาด 

3x4 ซ.ม. 

เลขที่สมัครสอบ 

…………………………. 

 

                                          
 

วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 
โรงพยาบาลต ารวจ  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร   ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจ าปีการศึกษา 2562 
            
            วันที่……….เดือน……………………....พ.ศ…….………. 

1.    ประวัติส่วนตัว 
   ชื่อ นาย/นางสาว…………………….……………………..…………ชื่อสกุล………….………………….……………………………… 
ภาษาอังกฤษ ( ตัวพิมพ์ใหญ่ )…………………………………………………….…………………………………………………………………. 
เลขประจ าตัวประชาชน……………………………………….…………...……………เชื้อชาติ…………..……สัญชาติ…………………… 
อายุ………..….…..ปี………………..เดือน   เกิดวันที่………..….เดือน…………….………พ.ศ…….…..…ศาสนา……………………. 
บ้านเลขท่ี( ตามทะเบียนบ้าน ) ………..………….หมู่ที่……..…..ถนน………..…….…..……ต าบล/แขวง…………….…..………. 
อ าเภอ/เขต………………….……..จังหวัด……………..…..……หมายเลขโทรศัพท์มือถือ……….………..………………...….….…  
ที่อยู่ปัจจุบัน         ใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ไม่ต้องกรอกข้อมูล) 
บ้านเลขท่ี….…………………..ซอย……………ถนน……..…………….หมู่ที…่….ต าบล/แขวง……………….…. 
อ าเภอ/เขต……………………….……..จังหวัด……………….……หมายเลขโทรศัพท์บ้าน…………..………………………..…… 
   ชื่อบิดา……………………………..…… นามสกุล…………………………………อายุ………….ปี   ยังมีชีวิต  หรือ   ถึงแก่กรรม  

เชื้อชาติ…………… .สัญชาติ……………....…ศาสนา………………………….สถานภาพสมรส   คู่,  หม้าย,  หย่า,  แยก  
อาชีพ………..………………………………………………..หมายเลขโทรศัพท์(บ้าน/มือถือ)………….……….………………….… 

   ชื่อมารดา…………………………………นามสกุล…………………………………อายุ………..….ปี  ยังมีชีวิต  หรือ  ถึงแก่กรรม  
เชื้อชาติ…………….… .สัญชาต…ิ………..…ศาสนา………………………….สถานภาพสมรส   คู่,  หม้าย,  หย่า,  แยก  
อาชีพ………..………………………………….………….. หมายเลขโทรศัพท์(บ้าน/มือถือ)……….…………….………..…….… 

2.การศึกษา 
         ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                   ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเมื่อวันที่.................................................... 
                   จากสถาบัน/โรงเรียน.....................................................จังหวัด................................ 
                   คะแนนเฉลี่ยสะสม................ 
3. ความสามารถพิเศษ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.        ข้าพเจ้ารับทราบว่า ในระหว่างศึกษาห้ามตั้งครรภ์เนื่องจากเป็นอุปสรรคในการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน 
5.       ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังว่า
ข้อความในใบสมัครเป็นเท็จและวิทยาลัยพยาบาลต ารวจพิจารณาแล้วเห็นว่าควรให้ออกจากการเป็นนักเรียนผู้ช่วย
พยาบาล ข้าพเจ้าจะยินยอมปฏิบัติตามทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขและข้อเรียกร้องใดๆ    
  

(ลงชื่อ ) ……………………………………………...ผู้สมัคร 
                          (....................................................)ตัวบรรจง 

ใบสมัครชุดที ่
………………. 



 
   

ใบค าร้องขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษของผู้สมัครเข้าศึกษา 

 
                                 กรรมการลงความคิดเห็น ได้รับคะแนนเพิ่ม 

……………..คะแนน 

ลงชื่อ……………..…………….……………… 
 
ข้าพเจ้า (ชื่อผู้สมัคร)……………………………………….……………………………………….…….…เป็นบุตรโดยก าเนิดของ 

ชื่อ,นามสกุล ของบิดาหรือมารดา.................................................................................................................... ..............   

เขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ได้รับสิทธิ์สูงสุด  และการเลือกข้อใดจะต้องมีหลักฐานแสดงให้ครบถ้วน 

๑. ใช้สิทธิ์ได้รับคะแนนเพ่ิมเป็นพิเศษตามประกาศวิทยาลัยพยาบาลต ารวจฯ ตามข้อ 5.1ให้น าเอกสาร
พร้อมส าเนาที่ทางราชการให้ไว้ว่าเป็นข้าราชการต ารวจที่ได้รับอันตรายถึงเสียชีวิตตามข้อ 5.๑ หากเอกสารสูญ
หายหรือไม่สามารถหาเอกสารได้ ให้ติดต่อส่วนราชการต้นสังกัด ที่ข้าราชการต ารวจสังกัดอยู่ขณะที่ได้รับอันตราย
ถึงเสียชีวิต เพ่ือตรวจสอบและออกเอกสารรับรองให้ หากส่วนราชการต้นสังกัดไม่สามารถตรวจสอบได้ หรือ
ตรวจสอบไม่พบ แต่ผู้สมัครทราบหรือได้รับทราบจากผู้ ใกล้ชิดที่เชื่อถือได้ว่า บิดาหรือมารดาผู้ให้ก าเนิดเป็น
ข้าราชการต ารวจที่ได้รับอันตรายถึงเสียชีวิต ตามข้อ ๑ ให้ติดต่อที่แผนกความชอบกรณีพิเศษ กองก ากับการ ๕ 
กองก าลังพล (ตึก ๑๙ ชั้น ๖) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๕๒-๔๙๒๑  ๐๒-๒๕๔-๕๖๑๐ ต่อ ๒๔๓๘ เพ่ือตรวจสอบ
และขอรับหนังสือรับรองสิทธิ์ 

๒. ใช้สิทธิ์ได้รับคะแนนเพ่ิมเป็นพิเศษตามประกาศวิทยาลัยพยาบาลต ารวจฯ ตามข้อ 5.2ให้น าเอกสาร
พร้อมส าเนาที่ทางราชการให้ไว้ว่า เป็นข้าราชการต ารวจที่ถึงแก่กรรม หรือได้รับบาดเจ็บจนถึงทุพพลภาพ ตามข้อ 
5.๒ หากเอกสารสูญหายหรือไม่สามารถหาเอกสารได้ ให้ติดต่อส่วนราชการต้นสังกัดที่ข้าราชการต ารวจสังกัดอยู่
ขณะที่ได้รับอันตรายถึงเสียชีวิต เพ่ือตรวจสอบและออกเอกสารรับรองให้ หากส่วนราชการ ต้นสังกัดไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ หรือตรวจสอบไม่พบ แต่ผู้สมัครทราบหรือได้รับทราบจากผู้ใกล้ชิดที่เชื่อถือได้ว่า บิดาหรือมารดาผู้ให้
ก าเนิด เป็นข้าราชการต ารวจที่ได้รับอันตรายถึงเสียชีวิต ตามข้อ ๒ ให้ติดต่อที่แผนกความชอบกรณีพิเศษ กอง
ก ากับการ ๕ กองก าลังพล (ตึก ๑๙ ชั้น ๖)หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๕๒-๔๙๒๑  ๐๒ ๒๕๔-๕๖๑๐ ต่อ ๒๔๓๘ 
เพ่ือตรวจสอบและขอรับหนังสือรับรองสิทธิ์ 

๓. ใช้สิทธิ์ได้รับคะแนนเพ่ิมเป็นพิเศษตามประกาศวิทยาลัยพยาบาลต ารวจฯ ตามข้อ 5.3ให้น าเอกสาร
พร้อมส าเนาที่ทางราชการให้ไว้ว่าเป็นผู้ที่ถึงแก่กรรมหรือได้รับบาดเจ็บจนถึงทุพพลภาพ เนื่องจากช่วยเหลือ
ราชการในการปราบปรามโจรผู้ร้าย ผู้ก่อการร้าย หรือผู้ก่อความไม่สงบ 

4. ใช้สิทธิ์ได้รับคะแนนเพ่ิมเป็นพิเศษตามประกาศวิทยาลัยพยาบาลต ารวจฯ ตามข้อ 5.4ให้น าเอกสาร
พร้อมส าเนาที่ทางราชการให้ไว้ว่า  เป็นผู้ที่ได้รับเหรียญกล้าหาญตั้งแต่ชั้นเหรียญกล้าหาญหรือเหรียญดุษฎีมาลา
หรือเข็มกล้าหาญขึ้นไป  (รวมเหรียญรามมาลา เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร)ตามข้อ 5.4  

 

ใบสมัครชุดที ่
………………. 

เลขที่สมัครสอบ 
……………………….. 



 
 
 

 
5. ใช้สิทธิ์ได้รับคะแนนเพ่ิมเป็นพิเศษตามประกาศวิทยาลัยพยาบาลต ารวจฯ ตามข้อ 5.5ให้น าเอกสาร

พร้อมส าเนาของทางราชการที่ปรากฏว่าเป็นข้าราชการต ารวจ ที่เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  หากเอกสารสูญหายหรือไม่สามารถหาเอกสารได้ แต่ผู้สมัครทราบหรือได้รับทราบ
จากผู้ใกล้ชิดที่เชื่อถือได้ว่า บิดาหรือมารดาผู้ให้ก าเนิดเป็นข้าราชการต ารวจ ที่เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ใน
สถาบันการศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้ติดต่อที่สถาบันการศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่บิดา
หรือมารดา ผู้ให้ก าเนิดได้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์  และให้น าหนังสือรับรองการเป็นบุตรข้าราชการต ารวจ
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ให้การรับรองมาด้วย 

๖. ใช้สิทธิ์ได้รับคะแนนเพ่ิมเป็นพิเศษตามประกาศวิทยาลัยพยาบาลต ารวจฯ ตามข้อ 5.6 ให้น าหนังสือ
รับรองการเป็นบุตรข้าราชการต ารวจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ให้การรับรองมาด้วย  
                                                            

ลงชื่อ….............................................................ผู้ขอรับสิทธิ์คะแนนเพ่ิม 

        (............................................................) 

วันที่…..........................เดือน…….........................พ.ศ………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 
( หนังสือรับรองการเป็นบุตรข้าราชการต ารวจ ) 

 

 
ที…่…………………………                          ( ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ) 
        …………………………………………………………. 
        …………………………………………………………. 
         

 
  หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า (นาย/นางสาว) …………….……………………………………………..…... 

เป็นบุตรโดยก าเนิดของข้าราชการต ารวจประจ าการหรือนอกประจ าการของ(ชื่อ)…………………………………..………... 

ต าแหน่ง...............................................สังกัด……………………………..……….………….จริง 

 

     ให้ไว้  ณ  วันที่……….…เดือน…………………….พ.ศ………….. 
 
 

( ลงชื่อ )…………………………………………………                                                                                                  

          (………………………………………………) 

              ( ต าแหน่ง )…………………….……………..……… 

 
 
 
 
 

 
(ลงชื่อ)……………………………….  ผู้สมัครสอบ 
         ………………………………. (ตัวบรรจง) 

 
 

 
หมายเหตุ : ผู้ให้การรับรองต้องเป็นหัวหน้าหน่วยงานและต้องแนบส าเนาบัตรข้าราชการต ารวจของผู้ให้การรับรอง
มาด้วย 

 

ตดิรูปถ่าย 
ขนาด 

3x4 ซ.ม. 


