คู่มือ
การรับสมัครและคัดเลือก
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ปีการศึกษา ๒๕61

วิทยาลัยพยาบาลตารวจ
โรงพยาบาลตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ
โปรดศึกษาข้อความในเอกสารฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจสมัครสอบ

แจ้ งเพื่อทราบ
โปรดอ่านรายละเอียด และพิจารณาอย่ างถี่ถ้วนก่อนสมัคร
หากมีข้อสงสั ยประการใด กรุณาสอบถามได้ ที่
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ
โทรศัพท์ ๐-๒๒๐๗-๖๐๙๗
www.nursepolice.go.th
❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃

สารบัญ
คาแนะนาก่อนตัดสินใจเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล
ข้อมูลทั่วไป
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(ปรับปรุง)พ.ศ. 2556
ภาคผนวก
- ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
- ใบคาร้องขอรับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ
- หนังสือรับรองการเป็นบุตรข้าราชการตารวจ
- กาหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจาปีการศึกษา ๒๕61
- ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตารวจ เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจาปีการศึกษา ๒๕61
- ผนวก ก เอกสารแนบท้ายประกาศ

หน้า
๑
๒
3

-1คาแนะนาก่อนตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
การพยาบาลเป็ นบริ การโดยตรงเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ บุคลากรทางการพยาบาลจะต้องเป็นผู้ เสียสละ
อดทน มีมนุ ษย์ สั มพัน ธ์ดี มีความสุ ขุมรอบคอบ รู้เท่าถึงการณ์ และมีความรับผิ ดชอบสู ง ผู้ ช่ว ยพยาบาลเป็น
บุคลากรระดับหนึ่งด้านการพยาบาลซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือให้การพยาบาลผู้ป่วยด้วยเช่นกัน
การปฏิบัติหน้าที่
ในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลจะต้องศึกษาภาคปฏิบัติการ
พยาบาลแก่ผู้ป่วยควบคู่ไปกับการศึกษาภาคทฤษฏี เริ่มตั้งแต่เปิดภาคการศึกษาไปจนตลอดหลักสูตรการศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะในการพยาบาล และคุณสมบัติดังกล่าว ฉะนั้นก่อนที่ท่านจะยื่นใบสมัครเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลโปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ และพิจารณาเสียก่อนว่าท่านมีความสนใจ และสามารถ
ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ได้หรือไม่
1. สามารถเสี ย สละความสุ ข หรื อกิจ กรรมส่ ว นตั ว เพื่อให้ บริ การพยาบาลแก่ผู้ ป่ว ยในยามวิ กาล
วันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
2. เต็มใจที่จะช่วยเหลือในการทาเตียง อาบน้า เช็ดตัว ป้อนอาหาร อุ้ม ยก พยุง และให้การ
ช่วยเหลืออื่น ๆ แก่ผู้ป่วย โดยไม่รู้สึกรังเกียจว่าเป็นงานรับใช้ผู้อื่น
3. สามารถปฏิบัติต่อสิ่งปฏิกูล หรือสภาพที่ไม่น่าดู เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ อาเจียน แผล หนอง
ตลอดจนการพยาบาลผู้ป่วยซึ่งถึงแก่กรรมในสภาพโรคต่างๆ ได้ทุกโอกาส
4. สามารถเผชิญความจริงเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของชีวิต และมีความเข้มแข็งพอที่จะปฏิบัติงาน
ประจากับคนที่มีความเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในระหว่างศึกษา
 ผู้เข้ารับการศึกษาจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตรประมาณ 40,000- บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 ภาคการศึกษา ตาม
ประกาศของวิทยาลัยพยาบาลตารวจ(www.nursepolice.go.th)
 เงินที่ชาระในวันมอบตัวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
สิทธิอื่น ๆ
ผู้เข้ารับการศึกษาจะไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตารวจ

การทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาจะต้องหางานทาเอง ซึ่งเปิดรับทั้งโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน เนื่องจากผู้ช่วย
พยาบาลยังเป็นสาขาที่ขาดแคลนอยู่ในปัจจุบัน

-2ข้อมูลทั่วไปวิทยาลัยพยาบาลตารวจ
 ที่ตั้ง
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ ตั้งอยู่เลขที่ 492/1 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 การเดินทาง
+ รถประจาทางที่ผ่านหน้าโรงพยาบาลตารวจ รถธรรมดา สาย 13,14,15,17,74,77 รถปรับอากาศ
สาย ปอ.77, 504, 514
+ รถประจาทางที่ผ่านหน้าสานักงานตารวจแห่งชาติ รถธรรมดาสาย 15, 25, 40, 48, 54, 73,
159, 204 รถปรับอากาศ สาย ปอ. 48,73, 79, 204, 508, 511
+ รถประจาทางที่ผ่ านหน้าวิทยาลัยพยาบาลตารวจ รถธรรมดาสาย 16, รถปรับอากาศ สาย 16,21
(เดินรถทางเดียว)
+ รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสยาม ออกประตูทางออกที่ 6
 การติดต่อ
+ โทรศัพท์ 0-2207-6097, 0-2255-5178
+ โทรสาร 0-2255-5178
+ เว็บไซต์ “www.nursepolice.go.th”
 วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันทีไ่ ด้รับมาตรฐานทางการศึกษาพยาบาลในระดับประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 ปรัชญา
มาตรฐานวิชาการ สานคุณธรรม นาสังคมพัฒนา

-3หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ โรงพยาบาลตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ
๑. ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๕๖

๒. ชื่อประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๕๖

๓. ปรัชญาของหลักสูตร
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ เชื่อว่าผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จะเป็น
ผู้มีความรู้ความสามารถในการดูแลช่วยเหลือผู้รับบริการขั้นพื้นฐาน ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ
ช่วยเหลือดูแลและการฟื้นฟูสุขภาพทั้งภาวะปกติ ภาวะเจ็บป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ การกากับดูแลของ
พยาบาลวิชาชีพ และสามารถดารงชีวิต ดูแลช่วยเหลือตนเองได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรม เคารพในสิทธิของผู้อื่นและกฎระเบียบของสังคม
4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
4.๑ มีความรู้และความสามารถในการแนะนา ช่วยเหลือดูแลผู้รับบริการที่มีอาการอยู่ในระยะเริ่มต้น และ
อยู่ในระยะที่ไม่เป็นอันตราย โดยอยู่ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
4.๒ ให้การช่วยเหลือดูแลผู้รับบริการขั้นพื้นฐาน ภายในขอบเขตของความรับผิดชอบซึ่งทาให้เกิดความ
ปลอดภัยและความสุขสบายแก่ผู้รับบริการ
4.๓ มีเจตคติที่ดีในการช่วยเหลือดูแลผู้รับบริการ ที่ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และ
การฟื้นฟูสภาพ ทั้งในภาวะปกติ และภาวะเจ็บป่วย
4.๔ มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี คุณค่าของความเป็นมนุษย์ เคารพในสิทธิผู้ป่วยและ
ผู้ร่วมงาน
4.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงาน และทางานร่วมกับทีมสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-45. หลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๕๖ มีรายละเอียดดังนี้
5.๑ จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๕๖ มีจานวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตร ๓๕ หน่วยกิต โดยมีรายวิชาภาคทฤษฎี ๒๔ หน่วยกิต และรายวิชาภาคปฏิบัติ ๑๑ หน่วยกิต
5.๒ โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย
๑) หมวดการศึกษาทั่วไป

๖

หน่วยกิต

๒) หมวดวิชาเฉพาะ

๒๘

หน่วยกิต

๒.๑) ภาคทฤษฎี

๑๘

หน่วยกิต

๒.๒) ภาคปฏิบัติ

๑๐

หน่วยกิต

๓) หมวดวิชาการตารวจ

๑

หน่วยกิต

๖

หน่วยกิต

5.๓ รายวิชาในหลักสูตร
5.๓.๑ หมวดการศึกษาทั่วไป
- ผพตร ๑๐๑ ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์

๒(๑-๓-๔)

PNPC 101 English and medical Term
- ผพตร ๑๐๒ พัฒนาการตามวัยและความต้องการของมนุษย์

๒(๒-๐-๔)

PNPC 102 Development and Human need
- ผพตร ๑๐๓ การสื่อสารและการทางานเป็นทีมในการให้บริการสุขภาพ ๒(๒-๐-๔)
PNPC 103 Communication and Teamwork for Health service
5.๓.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
- ผพตร ๒๐๑ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น
PNPC 201 Principle of Anatomy and Physiology

๒๘

หน่วยกิต
๒(๒-๐-๔)

-5- ผพตร ๒๐๒ ระบบการจัดการเกีย่ วกับอาหารสาหรับผู้ป่วย

๑(๑-๐-๒)

PNPC 202 Dietary Administration System for the Patients
- ผพตร ๒๐๓ เทคนิคการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน

๓(๒-๓-๔)

PNPC 203 Concept of Basic Health Care
- ผพตร ๒๐๔ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

๑(๑-๐-๒)

PNPC 204 Health Promotion and Prevention
- ผพตร ๒๐๕ การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

๓(๓-๐-๔)

PNPC 205 Adult and Elderly Care
- ผพตร ๒๐๖ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑(๑-๐-๒)

PNPC 206 Ethics and Related Laws
- ผพตร ๒๐๗ ระบบการจัดการในหน่วยบริการสุขภาพและการบารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์
ทางการแพทย์

๒(๒-๐-๔)

PNPC 207 System Management of Health Service and Maintenance of
Medical Instrument
- ผพตร ๒๐๘ การช่วยเหลือดูแลมารดาและทารก

๒(๒-๐-๔)

PNPC 208 Maternal and Newborn care
- ผพตร ๒๐๙ การช่วยเหลือดูแลเด็กและวัยรุ่น

๒(๒-๐-๔)

PNPC 209 Pediatric and Adolescent care
- ผพตร ๒๑๐ การช่วยเหลือดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต

๑(๑-๐-๒)

PNPC 210 Psychiatric care
- ผพตร ๒๑๑ ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้รับบริการ

๓(๐-๑๒-๐)

PNPC 211 Client Care Practicum
- ผพตร ๒๑๒ ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

๓(๐-๑๒-๐)

PNPC 212 Adult and Elderly Care Practicum
- ผพตร ๒๑๓ ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลเด็กและวัยรุ่น
PNPC 213 Pediatric and Adolescent Care Practicum

๒(๐-๘-๐)

-6- ผพตร ๒๑๔ ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลมารดาและทารก

๒(๐-๘-๐)

PNPC 214 Maternal and Newborn Care Practicum
5.๓.๓ หมวดวิชาการตารวจ

๑

หน่วยกิต

- ผพตร ๓๐๑ วิชาการตารวจ

๑(๐-๔-๐)

PNPC 301 Police Practices
6.แผนการเรียน
ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา

รายวิชาภาคการศึกษาที่ ๑

หน่วยกิต

ผพตร ๑๐๑

ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์

๒(๑-๓-๔)

ผพตร ๑๐๒

พัฒนาการตามวัยและความต้องการของมนุษย์

๒(๒-๐-๔)

ผพตร ๑๐๓

การสื่อสารและการทางานเป็นทีมในการให้บริการสุขภาพ

๒(๒-๐-๔)

ผพตร ๒๐๑

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น

๒(๒-๐-๔)

ผพตร ๒๐๒

ระบบการจัดการเกี่ยวกับอาหารสาหรับผู้ป่วย

๑(๑-๐-๒)

ผพตร ๒๐๓

เทคนิคการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน

๓(๒-๓-๔)

ผพตร ๒๐๔

สุขภาพอนามัยส่วนบุคคลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

๑(๑-๐-๒)

ผพตร ๒๐๕

การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

๓(๓-๐-๔)

ผพตร ๒๐๖

จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑(๑-๐-๒)

ผพตร ๒๐๗

ระบบการจัดการในหน่วยบริการสุขภาพและการบารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

๒(๒-๐-๔)

ผพตร ๓๐๑

วิชาการตารวจ

๑(๐-๔-๐)

รวม ๒๐ หน่วยกิต (๒๗ ชั่วโมง/สัปดาห์)

-7ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา

รายวิชาภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ผพตร ๒๐๘

การช่วยเหลือดูแลมารดาและทารก

๒(๒-๐-๔)

ผพตร ๒๐๙

การช่วยเหลือดูแลเด็กและวัยรุ่น

๒(๒-๐-๔)

ผพตร ๒๑๐

การช่วยเหลือดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต

๑(๑-๐-๒)

ผพตร ๒๑๑

ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้รับบริการ

๓(๐-๑๒-๐)

ผพตร ๒๑๒

ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

๓(๐-๑๒-๐)

รวม ๑๑ หน่วยกิต (๒๙ ชั่วโมง/สัปดาห์)

ภาคการศึกษาฤดูร้อน (๘ สัปดาห์)
รหัสวิชา

รายวิชาภาคการศึกษาฤดูร้อน

หน่วยกิต

ผพตร ๒๑๓

ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลเด็กและวัยรุ่น

๒(๐-๘-๐)

ผพตร ๒๑๔

ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลมารดาและทารก

๒(๐-๘-๐)

รวม ๔ หน่วยกิต (๓๒ ชั่วโมง/สัปดาห์)

ใบสมัครชุดที่
……………….

เลขที่สมัครสอบ

………………………….

วิทยาลัยพยาบาลตารวจ
โรงพยาบาลตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ
ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจาปีการศึกษา 2561

ติดรูปถ่าย
ขนาด
3x4 ซ.ม.

วันที่……….เดือน……………………....พ.ศ…….……….
1. ประวัติส่วนตัว
 ชื่อ นาย/นางสาว…………………….……………………..…………ชื่อสกุล………….………………….………………………………
ภาษาอังกฤษ ( ตัวพิมพ์ใหญ่ )…………………………………………………….………………………………………………………………….
เลขประจาตัวประชาชน……………………………………….…………...……………เชื้อชาติ…………..……สัญชาติ……………………
อายุ………..….…..ปี………………..เดือน เกิดวันที่………..….เดือน…………….………พ.ศ…….…..…ศาสนา…………………….
บ้านเลขที่( ตามทะเบียนบ้าน ) ………..………….หมู่ที่……..…..ถนน………..…….…..……ตาบล/แขวง…………….…..……….
อาเภอ/เขต………………….……..จังหวัด……………..…..……หมายเลขโทรศัพท์มือถือ……….………..………………...….….…
ที่อยู่ปัจจุบัน
ใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ไม่ต้องกรอกข้อมูล)
บ้านเลขที่….…………………..ซอย……………ถนน……..…………….หมู่ท…ี่ ….ตาบล/แขวง……………….….
อาเภอ/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…………….… .สัญชาติ…………..…ศาสนา………………………….สถานภาพสมรส คู่, หม้าย, หย่า, แยก
อาชีพ………..………………………………….………….. หมายเลขโทรศัพท์(บ้าน/มือถือ)……….…………….………..…….…
2.การศึกษา
กาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเมื่อวันที่....................................................
จากสถาบัน/โรงเรียน.....................................................จังหวัด................................
คะแนนเฉลี่ยสะสม................
3. ความสามารถพิเศษ………………………………………………………………………………………………………………………………
4.
ข้าพเจ้ารับทราบว่า ในระหว่างศึกษาห้ามตั้งครรภ์เนื่องจากเป็นอุปสรรคในการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน
5.
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังว่า
ข้อความในใบสมัครเป็นเท็จและวิทยาลัยพยาบาลตารวจพิจารณาแล้วเห็นว่าควรให้ออกจากการเป็นนักเรียนผู้ช่วย
พยาบาล ข้าพเจ้าจะยินยอมปฏิบัติตามทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขและข้อเรียกร้องใดๆ
(ลงชื่อ ) ……………………………………………...ผู้สมัคร
(....................................................)ตัวบรรจง

ใบคาร้องขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษของผู้สมัครเข้าศึกษา
ใบสมัครชุดที่
……………….

เลขที่สมัครสอบ
………………………..
กรรมการลงความคิดเห็น ได้รับคะแนนเพิ่ม
……………..คะแนน

ลงชื่อ……………..…………….………………
ข้าพเจ้า (ชื่อผู้สมัคร)……………………………………….……………………………………….…….…เป็นบุตรโดยกาเนิดของ
ชื่อ,นามสกุล ของบิดาหรือมารดา..................................................................................................................................
เขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ได้รับสิทธิ์สูงสุด และการเลือกข้อใดจะต้องมีหลักฐานแสดงให้ครบถ้วน
๑. ใช้สิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษตามประกาศวิทยาลัยพยาบาลตารวจฯ ตามข้อ 5.1ให้นาเอกสาร
พร้อมสาเนาที่ทางราชการให้ไว้ว่าเป็นข้าราชการตารวจที่ได้รับอันตรายถึงเสีย ชีวิตตามข้อ 5.๑ หากเอกสารสูญ
หายหรือไม่สามารถหาเอกสารได้ ให้ติดต่อส่วนราชการต้นสังกัด ที่ข้าราชการตารวจสังกัดอยู่ขณะที่ได้รับอันตราย
ถึงเสีย ชีวิต เพื่อตรวจสอบและออกเอกสารรับรองให้ หากส่ วนราชการต้นสังกัดไม่ส ามารถตรวจสอบได้ หรือ
ตรวจสอบไม่พบ แต่ผู้ สมัครทราบหรื อ ได้รับทราบจากผู้ใกล้ชิดที่เชื่อถือได้ว่า บิดาหรือมารดาผู้ให้ กาเนิดเป็น
ข้าราชการตารวจที่ได้รับอันตรายถึงเสียชีวิต ตามข้อ ๑ ให้ติดต่อที่แผนกความชอบกรณีพิเศษ กองกากับการ ๕
กองกาลังพล (ตึก ๑๙ ชั้น ๖) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๕๒-๔๙๒๑ ๐๒-๒๕๔-๕๖๑๐ ต่อ ๒๔๓๘ เพื่อตรวจสอบ
และขอรับหนังสือรับรองสิทธิ์
๒. ใช้สิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษตามประกาศวิทยาลัยพยาบาลตารวจฯ ตามข้อ 5.2ให้นาเอกสาร
พร้อมสาเนาที่ทางราชการให้ไว้ว่า เป็นข้าราชการตารวจที่ถึงแก่กรรม หรือได้รับบาดเจ็บจนถึงทุพพลภาพ ตามข้อ
5.๒ หากเอกสารสูญหายหรือไม่สามารถหาเอกสารได้ ให้ติดต่อส่วนราชการต้นสังกัดที่ข้าราชการตารวจสังกัดอยู่
ขณะที่ได้รับอันตรายถึงเสียชีวิต เพื่อตรวจสอบและออกเอกสารรับรองให้ หากส่วนราชการ ต้นสังกัดไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ หรือตรวจสอบไม่พบ แต่ผู้สมัครทราบหรือได้รับทราบจากผู้ใกล้ชิดที่เชื่อถือได้ว่า บิดาหรื อมารดาผู้ให้
กาเนิด เป็นข้าราชการตารวจที่ได้รับอันตรายถึงเสียชีวิต ตามข้อ ๒ ให้ติดต่อที่แผนกความชอบกรณีพิเศษ กอง
กากับการ ๕ กองกาลังพล (ตึก ๑๙ ชั้น ๖)หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๕๒-๔๙๒๑ ๐๒ ๒๕๔-๕๖๑๐ ต่อ ๒๔๓๘
เพื่อตรวจสอบและขอรับหนังสือรับรองสิทธิ์
๓. ใช้สิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษตามประกาศวิทยาลัยพยาบาลตารวจฯ ตามข้อ 5.3ให้นาเอกสาร
พร้อมสาเนาที่ทางราชการให้ไว้ว่าเป็นผู้ที่ถึงแก่กรรมหรือได้รับบาดเจ็บจนถึงทุพพลภาพ
4. ใช้สิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษตามประกาศวิทยาลัยพยาบาลตารวจฯ ตามข้อ 5.4ให้นาเอกสาร
พร้อมสาเนาที่ทางราชการให้ไว้ว่า เป็นผู้ที่ได้รับเหรียญกล้าหาญตั้งแต่ชั้นเหรียญกล้าหาญหรือเหรียญดุษฎีมาลา
หรือเข็มกล้าหาญขึ้นไป (รวมเหรียญรามมาลา เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร)ตามข้อ 5.4

5. ใช้สิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษตามประกาศวิทยาลัยพยาบาลตารวจฯ ตามข้อ 5.5ให้นาเอกสาร
พร้อมสาเนาของทางราชการที่ปรากฏว่าเป็นข้าราชการตารวจ ที่เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ หากเอกสารสูญหายหรือไม่สามารถหาเอกสารได้ แต่ผู้สมัครทราบหรือได้รับทราบ
จากผู้ใกล้ชิดที่เชื่อถือได้ว่า บิดาหรือมารดาผู้ให้กาเนิดเป็นข้าราชการตารวจ ที่เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ใน
สถาบันการศึกษาของสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้ติดต่อที่สถาบันการศึกษาของสานักงานตารวจแห่งชาติที่บิดา
หรือมารดา ผู้ให้กาเนิดได้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ และให้นาหนังสือรับรองการเป็นบุตรข้าราชการตารวจ
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวของผู้ให้การรับรองมาด้วย
๖. ใช้สิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษตามประกาศวิทยาลัยพยาบาลตารวจฯ ตามข้อ 5.6 ให้นาหนังสือ
รับรองการเป็นบุตรข้าราชการตารวจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวของผู้ให้การรับรองมาด้วย
ลงชื่อ….............................................................ผู้ขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม
(............................................................)
วันที่…..........................เดือน…….........................พ.ศ……………….

( หนังสือรับรองการเป็นบุตรข้าราชการตารวจ )

ที…่ …………………………

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

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า (นาย/นางสาว) …………….……………………………………………..…...
เป็นบุตรโดยกาเนิดของข้าราชการตารวจประจาการหรือนอกประจาการของ(ชื่อ)…………………………………..………...
ตาแหน่ง...............................................สังกัด ……………………………..……….………….จริง
ให้ไว้ ณ วันที่……….…เดือน…………………….พ.ศ…………..

( ลงชื่อ )…………………………………………………
(………………………………………………)
( ตาแหน่ง )…………………….……………..………
ติดรูปถ่าย
ขนาด
3x4 ซ.ม.
(ลงชื่อ)………………………………. ผู้สมัครสอบ
………………………………. (ตัวบรรจง)

หมายเหตุ : ผู้ให้การรับรองต้องเป็นหัวหน้าหน่วยงานและต้องแนบสาเนาบัตรข้าราชการตารวจของผู้ให้การรับรอง
มาด้วย

