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ศูนยฝกอบรมพยาบาลเฉพาะทางหองผาตัด โรงพยาบาลราชวิถี 

เอกสารแนะนําการยืนยันเขาอบรม การลงทะเบียนและชําระคาธรรมเนียม 
 

ข้ันตอนท่ี 1 ตรวจรายช่ือผูผานการสอบคัดเลือก (เอกสารหมายเลข 1) 

ข้ันตอนท่ี 2 ดาวนโหลดหนังสือเรยีนผูอํานวยการเชิญสงบุคลากรยนืยันลงทะเบียนเขาอบรม (เอกสารหมายเลข 2)  

   เพ่ือเตรียมดาํเนินการบันทึกเรียนผูบังคับบัญชาขออนุมัติเขาอบรมตามลําดับ พรอมเอกสารรายช่ือ 

ข้ันตอนท่ี 3 ศึกษาขอมูลในเอกสารหมายเลข 3 ใหเขาใจ  กอนดําเนินการยืนยันเขาอบรม 

ข้ันตอนท่ี 4 ศึกษาขอมูลท่ีจําเปน ในเอกสารชุดท่ี 4 เพ่ือทําความเขาใจทุกฉบับ ดังน้ี 

4.1 เน้ือหาหลักสตูรฉบับยอ 

  4.2 แนวปฏิบัติการปองกันโรคติดตอ โรงพยาบาลราชวิถี 

  4.3 ขอมูลหอพัก 

  4.4 วิธีการแนะนําตัว ในวันปฐมนิเทศ 

ข้ันตอนท่ี 5 สงเอกสารสําคัญ จํานวนสองรายการ ในเอกสารชุดท่ี 5  (ควรดําเนินการกอนชําระเงินคาลงทะเบียน) ดังน้ี 

5.1 ดาวนโหลด “หนังสือแสดงเจตจาํนงยืนยันเขาอบรม”  เซ็นช่ือยืนยัน ถายเอกสารดวยการสแกน   

5.2 ดาวนโหลด “หนังสือรับรองการไดรับวัคซีน” กรอกขอมูล 

แนบไฟลเอกสารท้ัง 2 รายการ สงผาน E-mail address PNS.rajavithi@gmail.com  

เอกสารฉบับจริงนํามามอบในวันปฐมนิเทศ 

ข้ันตอนท่ี 6 ชําระคาธรรมเนียมและคาประกันความเสยีหาย ดังน้ี 

6.1 โอนเงินคาลงทะเบียน 

-  สถาบันภาครัฐ 50,000 บาท  

-  สถาบันภาคเอกชน 60,000 บาท  

โดยระบุนามสําหรับออกใบเสร็จรับเงินใหถูกตองตรงกับความตองการของตนสังกัด  

  6.2 โอนเงินคาประกันความเสียหาย 3,000 บาท โดยจะสงคืนเมื่อสําเร็จการอบรม หลังหักคาเสียหาย 

(หากมี) 

การชําระเงินแยกการโอนเปน 2 รายการ โดยโอนเขา บัญชีออมทรัพย  ธนาคารไทยพาณิชย สาขาโรงพยาบาลราชวิถี  

ช่ือบัญชี “งานวิชาการหองผาตัด”   เลขท่ีบัญชี 051-272871-2  

ต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันท่ี 20 ธันวาคม 2565 ภายในเวลา 12.00 น. 

แนบสลิปการชําระเงินผาน E-mail address PNS.rajavithi@gmail.com สําหรับใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียน จะสงมอบใน       

วันปฐมนิเทศ หากตองการใหสงทางไปรษณียและเกิดสูญหายตองมาดําเนินการยื่นขอตอการเงินโรงพยาบาลราชวิถีดวยตนเอง 

หมายเหตุ  1.    หากยกเลิกการอบรมภายหลังการชําระคาธรรมเนียม จะไมสามารถขอรับเงินคืนทุกกรณี 

2. รายช่ือผูผานการสอบคัดเลือกท่ีไมปฏิบัติตามเง่ือนไข จะถือวาสละสิทธ์ิ และจะทําการเรียกรายช่ือสํารอง

ลําดับตอไป 

ข้ันตอนท่ี 7 ขอมูลเพ่ิมเติม ในเอกสารชุดท่ี 4 

  7.1 ขอมูลหอพัก 

  7.2 วิธีการแนะนําตัวในวันปฐมนิเทศ 

ข้ันตอนท่ี 8 ติดตามการประกาศรายช่ือผูเขาอบรม ผานทาง Website โรงพยาบาลราชวิถี ในวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 กําหนดการและรายละเอียดกิจกรรมในโครงการ จะแจงประกาศผานชองทางไลนกลุม 
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ศูนยฝกอบรมพยาบาลเฉพาะทางหองผาตัด โรงพยาบาลราชวิถี 

เอกสารแนะนําการเตรยีมตัวเขาอบรม  

ในโครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศลัยกรรม รุนท่ี 22 ป 2566 

การเตรียมตัว 

1. ท่ีพัก  

ประสานติดตอ จัดหาท่ีพักในทําเลใกลสถานท่ีเขาอบรม เพ่ือลดระยะเวลาเดินทาง ลดคาใชจายในการเดินทาง และ

เปนการถนอมสุขภาพใหมีเวลาพักผอนเพียงพอ เน่ืองจากมีกิจกรรมท่ีอาจใชเวลาหลังการอบรม 

(แนบขอมูลหอพักสําหรับติดตอประสานงาน ในเอกสารชุดท่ี 4) 

2. เคร่ืองแตงกาย  

จัดเตรียมเครื่องแตงกายในการอบรม  

กิจกรรม สุภาพสตร ี สุภาพบุรุษ หมายเหต ุ

วันปฐมนิเทศ 

วันพุธท่ี 1 กุมภาพันธ 

2566 

เวลา 08.00-12.00 น. 

 

- ชุดเดรส/ชุดสภุาพ  

* หากแขนกุดควรมีเสื้อ

คลุม หรือ 

- เสื้อยืดโปโล+

กระโปรง 

- เสื้อยืดโปโล (ตองทรง-สีสุภาพ) 

- กางเกงขายาวทรง-สสีุภาพ 

- รองเทาคัตชู สีสุภาพ 

* หากเปนรองเทากีฬา ลวดลายและ

สีตองสุภาพ 

 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ 

วันพุธท่ี 1 กุมภาพันธ 

2566 

เวลา 12.00-16.00 น 

- เสื้อยืดโปโล (ตอง

ทรง-สีสุภาพ) 

- กางเกงยืด/กางเกง

กีฬา 

- รองเทากีฬา 

- เสื้อยืดโปโล (ตองทรง-สีสุภาพ) 

- กางเกงยืด/กางเกงกีฬา 

- รองเทากีฬา 

มีกิจกรรมท่ีตองใช 

ความคลองตัว 

พิธีเปด 

วันศุกรท่ี 3 กุมภาพันธ 

2566 

. 

 

- เสื้อเช้ิตสีขาว 

- เสื้อสูทและกระโปรง

ทรงสุภาพ  

สีดํา/กรมทา 

- รองเทาคัตชู สีดํา 

 

- เสื้อเช้ิตสีขาว 

- เสื้อสูทและกางเกงขายาวทรง

สุภาพ สดีํา/กรมทา ชายเสื้อใน

กางเกง เข็มขัดสีดํา 

- รองเทาคัตชู สีดํา 

 

ยังไมแนะนําใหตัดใหม ใช

ชุดท่ีมีหรือหยิบยมืมากอน 

เน่ืองจากในการอบรมตอง

ตัดชุดสูทประจํารุน 

 

การเรยีนภาคทฤษฎ ี

และภาคปฏิบัต ิ

- ชุดสุภาพ 

 เสื้อ-กระโปรง/  

ชุดเดรส สุภาพ  

* หากแขนกุดควรมีเสื้อ

คลุม 

- ชุดไทย/ผาไทย วัน

ศุกร 

เหมือนวันปฐมนิเทศ อยาลืม! วันอังคารท่ี 2 

กุมภาพันธ 2566 ใหนํา

รองเทาคัทชูท่ีสวมในพิธีปด

มาดวย เพ่ือจัดลําดับ    การ

ยืนถายภาพ 

การศึกษาดูงาน - เสื้อยืดโปโล (เสื้อรุน) 

- กางเกงสแลค็ สีดํา  

- เสื้อยืดโปโล (เสื้อรุน) 

- กางเกงทรงสุภาพ สีดํา/สีเขม 

*หามใชกางเกงยืดหรือ

กางเกงยีนส 

พิธีรับประกาศนียบัตร เสื้อ+สูทประจํารุน เสื้อ+สูทประจํารุน รอพิจารณารวมกัน 
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3. อุปกรณการเรียน 

จัดเตรียมอุปกรณสื่อคอมพิวเตอร เชน notebook/organizer/i-pad สําหรับใชในการเรียน 

เตรียมสญัญาณอินเตอรเน็ตใหเพียงพอสําหรับใชงาน 

4. การเดินทางมาอบรม 

- แนะนําใหหาท่ีพักใกลสถานท่ีอบรม ศกึษาขอมูลการเดินทางดวยรถสาธารณะ การใชบัตรโดยสารรายเดือน 

- คํานวณเวลาในการเดินทางใหเหมาะสม ทันเวลา  

- ผูท่ีนํารถยนตมาดวย ใหจดัหาหอพักมีท่ีจอดรถใหเรยีบรอย  โรงพยาบาลราชวิถีไมมีท่ีจอดรถเพียงพอ 

* การมาสาย/ขาดเรียนมีผลตอการคํานวณเวลาเรียน ท่ีอาจกระทบทําใหไมสําเร็จการอบรม 

5. การเดินทางกลับภูมิลําเนา 

- ไมแนะนําใหจองตั๋วการเดินทางกลับระหวางการอบรมลวงหนา เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางการอบรม  

- ระหวางการอบรมมีกิจกรรมในวันสุดสัปดาหหลายกิจกรรม และการเรียนอาจเกินเวลาท่ีกําหนดในตาราง 

6. การเตรียมคาใชจายและของใชสวนตัว 

- เตรียมคาใชจายสวนตัวสําหรับกิจกรรมบางรายการ นอกเหนืองบประมาณโครงการ 

- เตรียมยาประจําตัวใหครบถวน 

 

เอกสารหมายเลข 3 


