ใบสมัครเรียนการแพทย์แผนไทย

รู ปถ่าย 1.5 นิ้ว

สถาบันการแพทย์แผนไทยเนตรดาว รุ่น ...... ปี การศึกษา ...........
Website :

www.nittm.com

Email : netdao.int@gmail.com

ขอสงวนสิทธิในการน
์
าเอกสารออกนอกสถานที่

รหัสนักศึกษา...............................

สาขาวิ ชา
เภสัชกรรมไทย
เวชกรรมไทย
ข้อมูลส่วนตัว
ข้าพเจ้า ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว)...................................นามสกุล......................................................ชื่อเล่น..................
อายุ..................ปี เกิดวันที.่ ...............เดือน......................................พ.ศ.........................สัญชาติ.................................
เชือ้ ชาติ...........................ศาสนา...........................สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง
ม่าย
เลขทีบ่ ตั รประชาชนหรือบัตรประจาตัวข้าราชการ
ออกโดย.........................................................วันหมดอายุ................................................หมู่เลือด..............................
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน เลขที.่ ...................................หมู่ท.่ี ...................ตรอก/ซอย...................................................
ถนน...................................................ตาบล/แขวง...........................................อาเภอ/เขต............................................
จังหวัด...................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั และติ ดต่อได้ เลขที.่ ..............................หมู่ท.่ี ....................ตรอก/ซอย....................................................
ถนน.............................................ตาบล/แขวง...........................................อาเภอ/เขต..................................................
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย.์ ......................................โทรศัพท์..............................................
โทรสาร/ FAX.......................................................โทรศัพท์มอื ถือ..................................................................................
E-mail address.............................................................ID. LINE...................................... ชื่อใน LINE ..........................
การศึกษาและอาชีพ : วุฒกิ ารศึกษา.............................................สถานศึกษา............................................................
อาชีพ(โปรดระบุ)............................................ บริษทั .....................................................................ทีอ่ ยู่ .........................
ตรอก/ซอย.............................................ถนน.............................................ตาบล/แขวง................................................
อาเภอ/เขต....................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย.์ ..............................
โทรศัพท์...................................................ปั จจุบนั ศึกษาแพทย์แผนไทยอยู่ทส่ี ถาบัน ....................................................
บุคคลที่สามารถติ ดต่อได้ ชื่อ........................................................................ เกีย่ วข้องเป็ น......................................
โทร............................................................................
ความสามารถพิ เศษ ( โปรดระบุ)................................................................................................................................
จุดประสงค์ในการศึกษาครัง้ นี้ เพื่อ.............................................................................................................................
ปัจจุบนั ทางาน
จันทร์ – ศุกร์
จันทร์ – เสาร์
อื่นๆ .........................................................
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เอกสารและหลักฐานในการยื่นสมัครเรียนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องมีดงั นี้
รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 4 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )
สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
สาเนาวุฒกิ ารศึกษา 1 ฉบับ
เงินสารองทีน่ งั ่ จานวน ............................ บาท
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ / นามสกุล
อื่นๆ ..............................................
• ผูส้ มัครจะต้องชาระเงินค่าเล่าเรียนให้ครบจานวน ภายในวันทีส่ ถาบันฯ กาหนด มิฉะนัน้ สถาบันฯ จะถือว่าท่าน
สละสิทธิในการสมั
์
คร ทัง้ นี้ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่าเล่าเรียนทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
ถือใบสมัครเป็ นเอกสารในการทีน่ กั ศึกษาตกลงปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีท่ างสถาบันฯ กาหนด
(กาหนดวันปฐมนิเทศ สามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ หรือทีห่ น้าเว็บไซต์ของสถาบันฯ )
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและรายละเอียดข้อมูลข้างต้นนี้เป็ นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...............................................................

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

(...................................................)
ผูส้ มัครเรียน
.............../...................../........................

(..............................................)
เจ้าหน้าทีร่ บั สมัคร
.............../...................../........................

วันที่ …………………………….

(สาหรับสถาบัน)

สถาบันการแพทย์แผนไทยเนตรดาว ได้รบั เงินสารองทีน่ งในการสมั
ั่
ครเรียนจาก (นาย/นาง/นางสาว)
............................................................................................ เป็ นจานวนเงิน ...................................... บาท
(..................................................................................) เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ............................................................ ผูร้ บั เงิน
(
)
.
*** สถาบันขอสงวนสิทธิในการคื
์
นเงินค่ามัดจาให้แก่ผสู้ มัคร ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้ สิน้ ***
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คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. การศึกษาขัน้ ต่า มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ( ม.3 )
2. อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ – อายุ 60 ปี
3. ไม่มคี วามประพฤติเสียหาย อันนามาซึง่ ความเสียหายแห่งวิชาชีพ
4. สุขภาพแข็งแรง ไม่ตดิ ยาเสพติด และไม่เป็ นโรคทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการเรียน เช่น วัณโรคในระยะอันตราย
โรคพิษสุราเรือ้ รัง โรคติดต่อร้ายแรง โรคทางจิตทีป่ รากฏอาการเด่นชัด เป็ นต้น
5. ระยะเวลาในการเรียน
ประเภทเภสัชกรรมไทย หลักสูตร 2 ปี
ประเภทเวชกรรมไทย หลักสูตร 3 ปี
6. สามารถเข้าเรียนทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ได้ ตัง้ แต่เวลา 9.00 – 16.00 น. และมีเวลาเรียนทัง้ หมดไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของภาคการศึกษา
7. ต้องมีผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ตามทีค่ ณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย
กาหนด
8. สามารถเข้าฝึกประสบการณ์วชิ าชีพเภสัชกรรมไทย (ปี 1 และ ปี 2) และสามารถฝึกประสบการณ์วชิ าชีพเวชกรรม
ไทย (เก็บ case คนไข้ ในภาคการศึกษา ปี 3 เทอม 2) ณ สถานพยาบาลฯ ทีก่ าหนดในวันอังคาร
9. สามารถออกหน่วยต่างจังหวัดและร่วมกิจกรรมของสถาบันฯ ได้ทุกครัง้
10. สามารถเรียน – ฝึกปฏิบตั นิ วดราชสานักได้ ตามทีห่ ลักสูตรเวชกรรมไทยกาหนด

หมายเหตุ ... หากนักศึกษาท่านใดไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ตามเงือ่ นไขทีท่ างสถาบันฯ กาหนด ทางสถาบันฯ
ขอสงวนสิทธิในการตั
์
ดสิทธิการจบการศึ
์
กษาครบตามหลักสูตรของสถาบันฯ และไม่สง่ รายชื่อนักศึกษาเข้า
สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพของสภาการแพทย์แผนไทย

วันที่ …………………………….

(สาหรับผูส้ มัคร)

สถาบันการแพทย์แผนไทยเนตรดาว ได้รบั เงินสารองทีน่ งในการสมั
ั่
ครเรียนจาก (นาย/นาง/นางสาว)
............................................................................................ เป็ นจานวนเงิน ...................................... บาท
(..................................................................................) เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ............................................................ ผูร้ บั เงิน
(
)
.
*** สถาบันขอสงวนสิทธิในการคื
์
นเงินค่ามัดจาให้แก่ผสู้ มัคร ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้ สิน้ ***
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