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                    ใบสมคัรเรยีนการแพทยแ์ผนไทย  
                             สถาบนัการแพทยแ์ผนไทยเนตรดาว รุ่น ...... ปีการศึกษา ........... 
              

Website :  www.nittm.com        Email : netdao.int@gmail.com 
 

                      ขอสงวนสทิธิใ์นการน าเอกสารออกนอกสถานที ่          รหสันกัศกึษา............................... 
 

   สาขาวิชา                เภสชักรรมไทย              เวชกรรมไทย             
ข้อมูลส่วนตวั  
ขา้พเจา้  ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว)...................................นามสกุล......................................................ชื่อเล่น.................. 
อายุ..................ปี  เกดิวนัที.่...............เดอืน......................................พ.ศ.........................สญัชาต.ิ................................ 
เชือ้ชาต.ิ..........................ศาสนา...........................สถานภาพ         โสด        สมรส         หย่ารา้ง         ม่าย 
เลขทีบ่ตัรประชาชนหรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ         
 

 ออกโดย.........................................................วนัหมดอายุ................................................หมู่เลอืด.............................. 
             

ท่ีอยู่ตามบตัรประชาชน  เลขที.่...................................หมู่ที.่...................ตรอก/ซอย................................................... 
ถนน...................................................ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต............................................ 
จงัหวดั...................................................................................รหสัไปรษณีย.์................................................................ 
ท่ีอยู่ปัจจุบนัและติดต่อได้  เลขที.่..............................หมู่ที.่....................ตรอก/ซอย.................................................... 
ถนน.............................................ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต.................................................. 
จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย.์......................................โทรศพัท.์............................................. 
โทรสาร/ FAX.......................................................โทรศพัทม์อืถอื.................................................................................. 
E-mail address.............................................................ID. LINE...................................... ชื่อใน LINE .......................... 
การศึกษาและอาชีพ : วฒุกิารศกึษา.............................................สถานศกึษา............................................................ 
อาชพี(โปรดระบุ)............................................ บรษิทั .....................................................................ทีอ่ยู่ ......................... 
ตรอก/ซอย.............................................ถนน.............................................ต าบล/แขวง................................................ 
อ าเภอ/เขต....................................................จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์.............................. 
โทรศพัท.์..................................................ปัจจุบนัศกึษาแพทยแ์ผนไทยอยู่ทีส่ถาบนั .................................................... 

บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้  ชื่อ........................................................................ เกีย่วขอ้งเป็น......................................  
โทร............................................................................ 
 

ความสามารถพิเศษ ( โปรดระบุ)................................................................................................................................ 
จดุประสงคใ์นการศึกษาครัง้น้ีเพื่อ............................................................................................................................. 
ปัจจุบนัท างาน          จนัทร ์– ศุกร ์         จนัทร ์– เสาร ์        อื่นๆ ......................................................... 

 

 

 

รูปถ่าย  1.5  น้ิว 
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     เอกสารและหลกัฐานในการยื่นสมคัรเรยีนพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้งมดีงันี้  
        รปูถ่าย  1.5  นิ้ว  4  รปู ( ถ่ายไม่เกนิ 6  เดอืน )                ส าเนาทะเบยีนบา้น  1  ฉบบั  
        ส าเนาบตัรประชาชน   1  ฉบบั                                      ส าเนาวุฒกิารศกึษา  1  ฉบบั 
        เงนิส ารองทีน่ัง่ จ านวน  ............................ บาท                 ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ / นามสกุล 
               อื่นๆ .............................................. 
 

• ผูส้มคัรจะตอ้งช าระเงนิค่าเล่าเรยีนใหค้รบจ านวน ภายในวนัทีส่ถาบนัฯ ก าหนด มฉิะนัน้ สถาบนัฯ จะถอืว่าท่าน
สละสทิธิใ์นการสมคัร ทัง้นี้ สถาบนัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าเล่าเรยีนทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้   
ถอืใบสมคัรเป็นเอกสารในการทีน่กัศกึษาตกลงปฏบิตัติามเงือ่นไขทีท่างสถาบนัฯ ก าหนด 
(ก าหนดวนัปฐมนิเทศ สามารถสอบถามไดจ้ากเจา้หน้าที ่หรอืทีห่น้าเวบ็ไซตข์องสถาบนัฯ ) 
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความและรายละเอยีดขอ้มลูขา้งตน้น้ีเป็นความจรงิทุกประการ 

 
         ลงชื่อ...............................................................                  ลงชื่อ................................................................... 

          (...................................................)                      (..............................................) 
                          ผูส้มคัรเรยีน                                                          เจา้หน้าทีร่บัสมคัร  
               .............../...................../........................                          .............../...................../........................ 

 
 

 
วนัที ่…………………………….                                                                          (ส าหรบัสถาบนั)    
     
      สถาบนัการแพทยแ์ผนไทยเนตรดาว ไดร้บัเงนิส ารองทีน่ัง่ในการสมคัรเรยีนจาก (นาย/นาง/นางสาว)  

............................................................................................ เป็นจ านวนเงนิ ...................................... บาท 

(..................................................................................) เรยีบรอ้ยแลว้  
 
 

ลงชื่อ ............................................................ ผูร้บัเงนิ 
(                                         )          .           

 
*** สถาบนัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าใหแ้ก่ผูส้มคัร ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ***     
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คณุสมบติัของผู้สมคัร 
1. การศกึษาขัน้ต ่า มธัยมศกึษาปีที ่3 ( ม.3 ) 
2. อายุไม่ต ่ากว่า  18  ปีบรบิูรณ์ – อายุ 60 ปี 
3. ไม่มคีวามประพฤตเิสยีหาย  อนัน ามาซึง่ความเสยีหายแห่งวชิาชพี 
4. สุขภาพแขง็แรง  ไม่ตดิยาเสพตดิ และไม่เป็นโรคทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการเรยีน  เช่น  วณัโรคในระยะอนัตราย     
 โรคพษิสุราเรือ้รงั  โรคตดิต่อรา้ยแรง  โรคทางจติทีป่รากฏอาการเด่นชดั  เป็นตน้ 
5. ระยะเวลาในการเรยีน    ประเภทเภสชักรรมไทย หลกัสตูร  2  ปี 
          ประเภทเวชกรรมไทย      หลกัสตูร  3  ปี 
6. สามารถเขา้เรยีนทุกวนัเสาร ์– วนัอาทติยไ์ด ้ตัง้แต่เวลา  9.00 – 16.00 น. และมเีวลาเรยีนทัง้หมดไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 

80 ของภาคการศกึษา  
7. ตอ้งมผีลการเรยีนในแต่ละภาคการศกึษาไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 60 ตามทีค่ณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนไทย

ก าหนด 
8. สามารถเขา้ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเภสชักรรมไทย (ปี 1 และ ปี 2) และสามารถฝึกประสบการณ์วชิาชพีเวชกรรม

ไทย (เกบ็ case คนไข ้ในภาคการศกึษา ปี 3 เทอม 2) ณ สถานพยาบาลฯ ทีก่ าหนดในวนัองัคาร 
9. สามารถออกหน่วยต่างจงัหวดัและร่วมกจิกรรมของสถาบนัฯ ไดทุ้กครัง้ 
10. สามารถเรยีน – ฝึกปฏบิตันิวดราชส านกัได ้ตามทีห่ลกัสตูรเวชกรรมไทยก าหนด 
 
 
    
 
 

 
 
 
 

 

 
วนัที ่…………………………….                                                                           (ส าหรบัผูส้มคัร)    
     
      สถาบนัการแพทยแ์ผนไทยเนตรดาว ไดร้บัเงนิส ารองทีน่ัง่ในการสมคัรเรยีนจาก (นาย/นาง/นางสาว)  

............................................................................................ เป็นจ านวนเงนิ ...................................... บาท 

(..................................................................................) เรยีบรอ้ยแลว้  
  
 

ลงชื่อ ............................................................ ผูร้บัเงนิ 
(                                         )          .           

 
*** สถาบนัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าใหแ้ก่ผูส้มคัร ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ***                     

หมายเหตุ ... หากนกัศกึษาท่านใดไม่สามารถปฏบิตัไิดต้ามเงือ่นไขทีท่างสถาบนัฯ ก าหนด  ทางสถาบนัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการตดัสทิธิก์ารจบการศกึษาครบตามหลกัสตูรของสถาบนัฯ และไม่สง่รายชื่อนกัศกึษาเขา้
สมคัรสอบใบประกอบวชิาชพีของสภาการแพทยแ์ผนไทย 
 


