
 
 

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแล
อุปกรณ์ไตเทียม รุ่นที ่2 หลักสูตร 1 ปี  “Certificate Program in Hemodialysis Equipment Technician”  
จ านวน 12 อัตรา  ตั้งแตว่ันท่ี 25 กรกฎาคม  – 31 สิงหาคม 2560 

 
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภมูิราชนครินทร์  รับสมัครนักศึกษาเข้ารบัการอบรมหลักสูตรประกาศนยีบตัรผูดู้แลอุปกรณ์

ไตเทียม รุ่นที ่2 หลักสตูร 1 ปี  เพื่อบรรจุและรับเป็นพนักงานในต าแหน่ง ผู้ดูแลอุปกรณไ์ตเทยีม  
 
ค่าครองชีพที่จะได้รับระหว่างเข้ารับการอบรม 

ระหว่างเข้ารบัการฝึกอบรมจะได้รบัเงินค่าครองชีพ  11,000 บาท ตอ่เดือน 
 

ต าแหน่งท่ีได้รับบรรจุเป็นพนักงานหลังจบหลักสูตรฯ 
ต าแหน่ง ผู้ดูแลอุปกรณ์ไตเทียม 
อัตราค่าตอบแทน  13,000 บาท ต่อเดือน 
 
คุณสมบัติส าหรับผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรฯ 
1. ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ไดร้ับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  หลักสูตร 1 ปี ภายในวันปิดรับสมัคร 
2. ไม่จ ากัดเพศ 
3. อายุ 18 – 30 ปี 
4. มีสุขภาพแข็งแรง และสุขอนามยัดี ไมเ่ป็นโรคต้องห้ามตามที่โรงพยาบาลก าหนด เช่น ไวรสัตับอักเสบ บี 
5. บุคลิกภาพและสุขภาพจิตดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักงานบริการ 
6. ไม่สูบบุหรี ่
หมายเหตุ:  ค่าลงทะเบียนในการอบรมตลอดหลักสูตรเป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อคน  ทาง
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภมูิราชนครินทร์ออกทุนค่าลงทะเบยีนใหส้ าหรับผู้ผา่นเข้ารับการอบรมในโครงการนี ้
หากผู้เข้ารับการอบรมเกดิตั้งครรภ์ในระหว่างอบรมในหลักสูตรฯ ให้ยุติการอบรมโดยทันท ี 
 
การรับสมัครสอบ 
สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ ดาวน์โหลด (Download) ใบสมัครไดต้ั้งแต่วันท่ี 25 กรกฎาคม  ถึง  31 สิงหาคม 2560  (เว้น
วันหยุดราชการ) สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต ์www.brkidney.org 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร ได้ที่ 

คุณกรภัทร ฝ่ายงานทรัพยากรบคุคล  โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภมูิราชนครินทร์ ช้ัน 4 
 8/99 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02-684-5373 
 เวลาท าการ :       วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น.  
 E-Mail :              Korrapat.t@brkidney.org  
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ 
 

http://www.brkidney.org/
http://www.ประกาศผลสอบ.com/pdf/092559/1495636818.pdf


 
 

ประกาศโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์  
เร่ือง รับสมัครนักศึกษาเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลอุปกรณ์ไตเทียม รุ่นที่ 2 หลักสูตร 1 ปี  

 “Certificate Program in Hemodialysis Equipment Technician”  
 

 
 ด้วยโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ดูแลอุปกรณ์ไตเทียม รุ่นที ่2 หลักสูตร 1 ปี  “Certificate Program in Hemodialysis Equipment Technician”  
จึงประกาศรับสมัคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1. ต าแหน่งท่ีจะบรรจุ และค่าครองชีพที่จะได้รับ  
1.1 ระหว่างเข้ารับการอบรมหลักสูตรฯ จะได้รับเงินช่วยค่าครองชีพเดือนละ 11,000 บาท   
1.2 หลังจบการอบรมหลักสูตรฯ และผ่านการประเมนิแล้ว จะได้รับบรรจุเป็นพนักงานในต าแหน่ง ผู้ดูแลอุปกรณ์

ไตเทียม จะได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 13,000 บาท  
ทั้งนี้ค่าครองชีพที่ได้รับจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ที่ทางโรงพยาบาลฯ ก าหนดดังนี้ 
1.2.1 ผู้สมัครที่ผ่านสอบสมัภาษณ ์และได้รับคัดเลอืกเข้ารับการอบรม จะต้องตรวจสุภาพก่อนเข้ารับการ

อบรม โดยมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพเป็นจ านวนเงิน 1,015 บาท (หนึ่งพันสิบห้าบาทถ้วน)   
1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดหลักสูตรเป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อคน  

ทางโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์มอบทุนนี้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน 
1.2.3 ระหว่างเข้ารับการอบรมผู้ เข้ารับการอบรม จะได้รับเงินค่าครองชีพเดือนละ 11,000 บาท        

(หนึ่งหมื่นหนึ่งพนับาทถ้วน) หากผู้เข้ารับการอบรมมีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถอบรมได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนจบหลักสูตรฯ จะต้องยินยอม/ชดใช้ คืนเงินตามจ านวนเดือนที่ได้รับเงินจริง ตลอดจนค่า
หลักสูตรการอบรม 100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) มีวิธีคิดดังนี้(จ านวนเดือนที่รับเงินจริง x 
11,000 ) + 100,000  บาท 

1.2.4 เมื่อจบหลักสูตรการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร ผู้ดูแลอุปกรณ์ไตเทียม “Certificate Program 
in Hemodialysis Equipment Technician” 

1.2.5 การบรรจุเข้าท างาน ผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบผ่านทั้งข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์จาก
คณะกรรมการหลักสูตร เมื่อผ่านการประเมินผลการอบรมแล้วจึงจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน
ในต าแหน่ง ผู้ดูแลอุปกรณ์ไตเทียม และจะได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 13,000 บาท สัญญา
การปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ไม่ต่ ากว่า  4  ปี หากไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ครบตามอายุสัญญาการปฏิบัติงานจะต้องยินยอม/ชดใช้เงินคืน เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

2. จ านวนอัตราท่ีรับสมัคร   จ านวน 12 อัตรา 
 

3. คุณสมบัติส าหรับผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฯ  
คุณสมบัติทั่วไป 
1. ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  หลักสูตร 1 ปี ภายในวันปิดรับสมัคร 
2. ไม่จ ากัดเพศ 
3. อาย ุ18 – 30 ปี 
4. มีสุขภาพแข็งแรง และสุขอนามัยดี ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่โรงพยาบาลก าหนด เช่น ไวรัสตับอักเสบ บี 
5. บุคลิกภาพและสุขภาพจิตดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักงานบริการ 
6. ไม่สูบบุหรี่ 
หมายเหตุ:  ค่าลงทะเบียนในการอบรมตลอดหลักสูตรเป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อคน  
ทางโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมริาชนครินทร์ออกทุนค่าลงทะเบียนให้ส าหรับผู้ผา่นเข้ารับการอบรมในโครงการ
นี ้
หากผู้เข้ารับการอบรมเกดิตั้งครรภ์ในระหว่างอบรมในหลักสูตรฯ ให้ยุติการอบรมโดยทันที  
 

4. ระเบียบการรับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลอุปกรณ์ไตเทียม รุ่นที่ 2 หลักสูตร 1 ปี  
“Certificate Program in Hemodialysis Equipment Technician” สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง     ตั้งแต่
วันที่ 25 กรกฎาคม  – 31 สิงหาคม 2560 เว้นวันหยุดราชการ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 
www.brkidney.org  
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์  ที่ 1 กันยายน 2560 
วัน เวลา สถานที่ สอบสัมภาษณ์  วันจันทร์ ท่ี 4 กันยายน 2560 
(เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์) 
ประกาศผลการรับสมัครผู้ผ่านการคัดเลือก วันจันทร์ ท่ี 11 กันยายน 2560 
รายงานตัว     วันจันทร์ ท่ี 18 กันยายน 2560 
วันเปิดการอบรมหลักสูตรฯ   วันจันทร์ ท่ี 2 ตุลาคม 2560 
 

 สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร ได้ที่ 
 คุณกรภัทร ฝ่ายงานทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ช้ัน 4 
 8/99 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02-684-5373 
 เวลาท าการ :       วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น.  
 E-Mail:              Korrapat.t@brkidney.org 
 
 
 
 

http://www.brkidney.org/
mailto:Korrapat.t@brkidney.org

