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รูปถาย
ขนาด2x3
ถายไมเกิน 6 เดือน
ใบสมัครเขารับการอบรม
หลักสูตรฝกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผดุงครรภ: การผดุงครรภความเสี่ยงสูงรุนที่ 3
ระหวางวันที่ 31กรกฎาคม – 17 พฤศจิกายน 2560
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
***********************************************************
1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)(กรุ
กรุณาเขียนตัวบรรจง)................................................(ชื
บรรจง
่อเดิม ถามี))........................................................
.....................
นามสกุล....................................................................(
....................(นามสกุลเดิม ถามี)...............................................
........................................................
ตําแหนง..................................................................................ตํ
.................................................................................. าแหนงทางการบริหาร...............................
.................................................................
วัน เดือน ปเกิด...................................อายุ
อายุ......................ป
เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล........................
................................เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ..................
.........................................
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน (13 หลัก)......................................................................................................................................
)..........................
..............................................................................
2. ที่อยูปจจุบัน เลขที.่ ..............หมูท.............หมู
.ี่ ............ บาน...........................................................ตรอก/ซอย.......
............................................
ถนน.......................ตําบล..........................
..........................อําเภอ...........................จังหวัด...................................รหั
รหัสไปรษณีย...........................
โทรศัพทบาน........................................โทรสาร
โทรสาร.............................................โทรศัพทมือถือ.............................
............................................
E-mail Address............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
3. สถานที่ปฏิบัติงานปจจุบัน.....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
เลขที่....................หมูที่..............................
......ตรอก/ซอย...................................ถนน............................................
.........................ตําบล..................
อําเภอ..............................................จัจังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.......................................................
.....................................................
โทรศัพทที่ทํางาน................................................
................................................โทรสาร..............................................................................
..............................................................................
4. ประวัติการศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรี
เรียงจากคุณวุฒติ ่ําไปสูง ตามลําดับ)
คุณวุฒิ
ป พ.ศ.ที่จบ
ชื่อสถานศึกษา
4.1................................................
........................................................
....................
............................................
...........................................
4.2........................................................
........................................................
...................
...........................................
...........................................
4.3........................................................
.....................................................
...................
...........................................
........................................................................
4.4.......................................................
.......................................................
...................
.........................................................
.............................................
4.5.......................................................
.......................................................
...................
...........................................................
........................................................................
5. ประวัติการทํางาน (จากอดีตถึงปจจุบัน)
5.1 ตําแหนง.......................................................หอผูป วย...................................................................
..................พ.ศ. ....................
5.2 ตําแหนง....................................................หอผู
........................................
ป วย...................................................................
................................พ.ศ. ....................
5.3 ตําแหนง....................................................หอผู
..........................................
ป วย............................................................
.......................พ.ศ. ....................
6. ความสามารถพิเศษ...................................................................
....................................................................................................................................................................
..................................................................
7. ทักษะคอมพิวเตอร ( ) word ( ) excel ( ) power point ( ) อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................
............................................................
8. โรคประจําตัว ( ) ไมมี ( ) มี (ระบุ) …………………………………………………………….
9. สถานที่พักระหวางการอบรม
( ) พักในหอพักนักศึกษา
( ) หาที่พักเอง
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10. ประโยชนหรือความจําเปนที่ตอ งเขารับการอบรม
10.1...............................................................................................................................................................................
10.2...............................................................................................................................................................................
10.3...............................................................................................................................................................................
10.4..............................................................................................................................................................................
10.5..............................................................................................................................................................................
11. ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนเปนความจริง และหากไดรับการพิจารณาคัดเลือกเขารวมโครงการอบรมการ
พยาบาลเฉพาะทางฯ ขาพเจาขอสัญญาวาจะปฏิบัติตามกิจกรรมตางๆ ในโครงการหรือที่ไดรับมอบหมายทุกประการ
(ลงชื่อ)...............................................................(ผูส มัคร)
(..........................................................)
วันที่.................เดือน..............................พ.ศ. .....................
12. คํารับรองของผูบังคับบัญชา
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..........................................นามสกุล................................ตําแหนง...........................................
อนุมัติให นาย/นาง/นางสาว.........................................นามสกุล................................ตําแหนง..........................................
เขารับการอบรม หลักสูตรฝกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม – 17 พฤศจิกายน 2560
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน เหตุผลความจําเปนของหนวยงานที่สงบุคคลเขารับอบรม......................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................(ผูบังคับบัญชา)
(.................................................)
ตําแหนง........................................................
วันที.่ .............เดือน..........................พ.ศ. ............................
13. การสงใบสมัคร
สงใบสมัคร และสําเนาหลักฐานการโอนเงินคาธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท เขียนชื่อ- นามสกุล ของผูโอนเงินใหชัดเจน
(โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย สมาคมศิษยเกาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัล
พลาซา ขอนแกน เลขที่บัญชี 981–5–16800-2) สงถึง อาจารยนวลละออง ทองโคตร งานบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแกน เลขที่ 354 หมู 2 ถนนเลี่ยงเมือง ต.บานเปด อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000
หมายเหตุ: การชําระเงินคาลงทะเบียน
หลังจากทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน แจงผลการพิจารณาใหทานเขารับการอบรมเรียบรอยแลว ขอให
ทานดําเนินการชําระคาลงทะเบียน คนละ 40,000 บาท โดยเลือกชําระเงินได 2 ชองทาง คือ
 ชําระเงินสด พรอมแนบใบตอบรับเขารับการอบรม ไดที่งานบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
(ในวันลงทะเบียน)
 โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย สมาคมศิษยเกาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ธนาคารกรุงไทย สาขา
เซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน เลขที่บัญชี 981–5–16800-2
พรอมสงสําเนาหลักฐานการโอนเงิน เขียนชื่อ- นามสกุล ของผูโอนเงินใหชัดเจน พรอมใบตอบรับเขารับการอบรม สงถึง
อาจารยนวลละออง ทองโคตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน เลขที่ 354 หมู 2 ถนนเลี่ยงเมือง ต.บานเปด อ.เมือง
จ.ขอนแกน 40000 โทรสาร 043-423212 สําหรับใบเสร็จติดตอรับไดในวันลงทะเบียน
หมายเหตุ: เอกสารประกอบการสมัคร ที่ตองสงมาพรอมใบสมัคร ประกอบดวย
1. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
2. สําเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4. สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี)

