ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ของสถาบันพระบรมราชชนก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระบบคัดตรงจากพื้นที่
รับสมัครวันที่ ๑๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรที่เป็นสถานที่สมัคร
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ก าหนดให้ มี ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ประกาศนี ย บั ต รวิช าชีพชั้ น สู ง สาขาวิ ช าปฏิ บัติก ารฉุ กเฉิ นการแพทย์ ของสถาบันพระบรมราชชนก สั งกั ด
กระทรวงสาธารณสุข ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ด้วยระบบคัดตรงจากพื้นที่ โดยต้องสมัคร ณ วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธรที่เป็นสถานที่สมัคร มีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

หลักสูตรที่เข้าศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
การจัดสรรโควตาผู้เข้าศึกษา เป็นภาพรวมของจังหวัดตามที่ได้รับจัดสรร

สถานที่สมัครและสถานที่ศึกษา จานวน ๕ แห่ง ดังนี้
สถานที่สมัคร
ภูมิลาเนาของผู้สมัคร

จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ ปราจีนบุรี
ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี นครสวรรค์อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี
สระบุรี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สุพรรณบุรี
นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ขอนแก่น อุดรธานี น่าน เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน ลาพูน เชียงราย พะเยา แพร่ ตากหนองคาย
อุตรดิตถ์นครราชสีมา เลย สุโขทัย กาแพงเพชร พิจิตร ชัยภูมิ
บุ รี รั ม ย์ สุ ริ น ทร์ ศรี ส ะเกษ ยโสธร นครพนม มุ ก ดาหาร
สกลนคร ร้อยเอ็ด
พังงา ภูเก็ต ชุมพร สุราษฎร์ธานี
สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา

สถานที่ศึกษา

ภูมิลาเนาของผู้สมัคร

จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง น่าน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
ลาพูน เชียงราย พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ ฉะเชิงเทรา
ขอนแก่น อุดรธานี ตาก หนองคาย นครราชสีมา นครสวรรค์
อุทัยธานี ชัยนาท ปทุมธานี สมุทรปราการ ปราจีนบุรี
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด สกลนคร
เลย สุโขทัย กาแพงเพชร พิจิตร นครพนม สุรินทร์ ศรีสะเกษ
ยโสธร บุรีรัมย์ มุกดาหาร ชัยภูมิ ลพบุรี สระบุรี
นนทบุรี กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม
สตูล พังงา ภูเก็ต ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สงขลา

สถานที่สมัคร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดชลบุรี

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดขอนแก่น
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดอุบลราชธานี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดตรัง
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดยะลา

สถานทีศ่ ึกษา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดชลบุรี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดขอนแก่น
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดอุบลราชธานี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดตรัง
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดยะลา

๑. การรับสมัคร...

๒
๑. การรับสมัครและคัดเลือก
๑.๑ การดาเนินการในส่วนของสถาบันพระบรมราชชนก
๑) จัดสรรโควตาภาพรวมเป็นจังหวัดพร้อมทั้งจัดสถานศึกษา
๒) จัดทาประกาศและปฏิทินการดาเนินการรับสมัครและคัดเลือก
๓) แนวทางการดาเนินการรับสมัครและคัดเลือก
๑.๒ การดาเนินการในส่วนวิทยาลัย
๑) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการรับสมัครและคัดเลือกตามแนวทางที่สถาบันพระบรมราชชนก
กาหนดในประกาศฯ ประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด ที่วิทยาลัยตั้งอยู่ เป็นประธานกรรมการ
และกรรมการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร โดยมีหน้าที่ในการรับสมัครและคัดเลือกของบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง สาขาวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น การแพทย์ ของสถาบั น พระบรมราชชนก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒) วิทยาลัยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียน
๓) รับสมัครและคัดเลือก
๓.๑) กรณีสมัครด้วยตนเอง ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการ
สมัครได้ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรที่เป็นสถานที่สมัคร ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
๓.๒) กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการ
สมัครได้ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรที่เป็นสถานที่สมัคร ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ (ไม่เกินวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘)
๓.๓) อัตราค่าสมัคร จานวน ๑๐๐ บาท
๓.๔) หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๓x๔ ซม. จานวน ๒ รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน
๖ เดือน นับถึงวันสมัคร และต้องเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน
- ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้สมัคร พร้อมสาเนา และหากสมัครโดยใช้ภูมิลาเนา
ตามทะเบียนของบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง
โดยชอบธรรมตามกฎหมายของผู้สมัครต้องมีภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ที่สมัครให้นาทะเบียนบ้าน
พร้อมสาเนามาแสดงด้วย
- ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้น
ม.๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมสาเนา หรือสาหรับผู้ที่กาลังศึกษาต้องมีหนังสือรับรองจาก
สถาบันการศึกษา พร้อมสาเนา
- ใบประกาศผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT
รหั สวิชา ๘๕) ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คะแนน และผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ (Professional and Academic Aptitude Test : PAT๒ รหัสวิชา ๗๒) ไม่น้อยกว่า
๗๐ คะแนน จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) โดยใช้ผลการสอบที่มีคะแนนสูงสุด
ของแต่ละรายวิชา และยังไม่หมดอายุ พร้อมสาเนา
- บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมสาเนา
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ในกรณีที่หลักฐานมีการใช้ชื่อ หรือสกุลต่างกัน) พร้อมสาเนา
๓.๕) ประมวลผลคะแนน GAT และPAT๒ วันที่ ๓๐ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๕๘
๓.๖) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
๓.๗) การสัมภาษณ์ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘
๓.๘) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘
๓.๙) แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้สถาบันพระบรมราชชนก วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘
หมายเหตุ ๑. หากตรวจสอบในภายหลังจากเข้าศึกษาแล้ว พบว่าหลักฐานเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครทุก
รายการหรือมีข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล จะต้องถูกตัดสิทธิ์การศึกษา
๒. โปรดศึกษารายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สมัคร
๒. องค์ประกอบ...

๓
๒. องค์ประกอบและเกณฑ์ในการรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษา
๒.๑ เกณฑ์ในการสมัครเข้าศึกษา
๑) ผู้สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใช้ผลการเรียน ๖ ภาคการศึกษา
ดังนี้
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) กลุ่มสาระวิชา
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
๒) ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT รหัสวิชา ๘๕)
ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๐๐ คะแนน และมี ผ ลการทดสอบความถนั ด ทางวิ ช าชี พ และวิ ช าการด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
(Professional and Academic Aptitude Test : PAT๒ รหัสวิชา ๗๒) ไม่น้อยกว่า ๗๐ คะแนน โดยใช้ผล
การสอบที่มีคะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา และยังไม่หมดอายุ
๒.๒ องค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษา
องค์ประกอบ
น้าหนักร้อยละ
ผลการทดสอบ ความถนัดทั่วไป (GAT รหัสวิชา ๘๕)
๔๐
ผลการทดสอบ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT๒ รหัสวิชา ๗๒)
๖๐
รวม
๑๐๐

๓. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือบิดา หรือ
๑
มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย มีภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้า
ศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๖ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
๓) เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ากว่า ๑๕๕ เซนติเมตร
๔) มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติ
ทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ
๕) มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา
๖) ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ และไม่เป็นภิกษุ
สามเณร ตามคาสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณร เรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือก
อย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. ๒๕๒๑
๓.๒ คุณสมบัติด้านการศึกษา
๑) เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยได้ศึกษารายวิชาในหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ และครบตามเกณฑ์ที่กาหนด ทั้งการศึกษาในโรงเรียนและ
การศึกษานอกโรงเรียน (ไม่รับเทียบเท่า ปวช. ปวท. และ ปวส.) เน้นโปรแกรมสายวิทย์-คณิต
๑.๑) หลักสูตร...

๑ ผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย คือ บุคคลที่ศาลตั้งขึ้นให้ใช้อานาจปกครองผู้เยาว์ ในกรณีที่บิดามารดาของผู้เยาว์ไม่มีอานาจปกครองแล้ว

๔
๑.๑) หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๒๔
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๓) ในหมวดวิชาเลือกเสรีให้รวมวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง ๒) ๒๕ หน่วยการเรียน หรือ
วิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง ๓) ๒๑ หน่วยการเรียน คณิตศาสตร์ (โครงสร้าง ๑) ๑๕ หน่วยการเรียน และ
ภาษาอังกฤษ ๑๒ หน่วยการเรียน
๑.๒) หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ หรือ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชา
พื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชา
พื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ต้องเรียนรายวิชา
พื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
๑.๓) หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ให้ศึกษารายวิชาต่างๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตร
การศึกษา ในโรงเรียนตามข้อ ๑ วงเล็บ ๑.๑ วงเล็บ หรือวงเล็บ ๑.๒ วงเล็บ สาหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้
แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการ เทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน
๓.๓ คุณสมบัติด้านสุขภาพของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือมีความพิการอื่น เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
๑. มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๒. มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (psychosis) โรคประสาทรุนแรง (severeineurosis) หรือ
โรคบุคลิกภาพ แปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึง
ปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๓. โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่จะมีผลต่อผู้รับบริการหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
● วัณโรคปอดในระยะติดต่อเรื้อรัง
๔. โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
● โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย ๓ ปี โดย
มีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
● โรคหัวใจที่มีพยาธิสภาพที่หัวใจ ทั้งชนิดเป็นมาแต่กาเนิดและมาเป็นภายหลัง จนเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา
● โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนทาให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
● ภาวะไตวายเรื้อรัง
● โรคเบาหวานทุกระดับ
● โรคคนเผือก
● โรคติดสารเสพติดให้โทษ
๕. ตาบอดสี
● ตาบอดแม้แต่ข้างเดียว
● ตาบอดสี โดยเฉพาะแม่สี หรือตาบอดสีชนิดรุนแรง ซึ่งได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
๖. ความผิด...

๕
๖. ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
● สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ากว่า ๖/๒๔ หรือ ๒๐/๔๐ ทัง้ สองข้าง
● สายตาข้างดี ต่ากว่า G/๑๒ เมือ่ ได้รับการแก้ไขอย่างดีทสี่ ุดแล้ว
● ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
๗. หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า ๔๐ dB) จากความผิดปกติทางประสาท
และการได้ยิน (sensor neural hearing loss) ถ้าได้รับการรักษาแล้วไม่ดีขึ้น
๘. โรคและอาการอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานทางการพยาบาลและสาธารณสุข โดยพิจารณาเป็น
รายหลักสูตร เช่น
● ร่างกายต้องไม่ผิดรูป หรือพิการจนเสียบุคลิกลักษณะ เช่น ศีรษะและส่วนประกอบของ
ใบหน้าผิดรูป แขน ขา มือ หรือเท้าผิดรูป ซึ่งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการตรวจร่างกายเห็นว่าไม่เหมาะสม
ต่อวิชาชีพและลักษณะงาน
● กระดูก หรือกล้ามเนื้อบางส่วน มีความพิการที่มีผลกระทบต่อสมรรถภาพการเคลื่อนไหวของ
ร่ า งกาย เช่ น เท้ า ปุ ก อั ม พาตหรื อ มี ก ล้ า มเนื้ อ ลี บ อ่ อ นแรง ท าให้ เ สี ย บุ ค ลิ ก ภาพซึ่ ง คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการตรวจร่างกายเห็นว่าไม่เหมาะสมต่อวิชาชีพและลักษณะงาน
● โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนัง ที่มีความผิดปกติเห็นเด่นชัดจนเสียบุคลิกภาพ
● โรคเท้าช้าง
หมายเหตุ โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ให้พิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ตรวจร่างกาย
ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ของแต่ละหลักสูตรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

๔. ประเภทโควตา ประกอบด้วยดังนี้

๔.๑ ประเภทโควตาบุคคลทั่วไป
๔.๒ ประเภทโควตามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
๔.๓ ประเภทโควตามูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ

๕. เงื่อนไขในการสมัครเข้าศึกษา

๕.๑ กรณีนักศึกษาให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลัง
จากเข้าศึกษาแล้ว จะต้องถูกตัดสิทธิการศึกษา
๕.๒ การพิจารณาตัดสิทธิ์เข้าศึกษาด้วยเหตุผลทางคุณสมบัติด้านสุขภาพ ต้องกระทาโดยคณะกรรมการ
ที่มีจานวนกรรมการไม่น้อยกว่า ๕ คน
๕.๓ ไม่สามารถย้ายสถานศึกษาตลอดหลักสูตร

๖. อัตราค่าสมัคร

ค่าสมัคร ๑๐๐ บาท
๗. ค่าใช้จ่าย...

๖

๗. ค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษา
๗.๑ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะต้องชาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการศึกษา
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเก็บเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนหลักสู ตรต่างๆ ของ
กระทรวงสาธารณสุข
๗.๒ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าหอพัก ค่าเครื่องแบบ เป็นต้น (อาจแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละวิทยาลัย)
หมายเหตุ สถาบันพระบรมราชชนกสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าสมัครและเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ในการเข้าศึกษาไม่ว่ากรณี ใด ๆ
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

