ศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่11 โรงพยาบาลหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0 7538 9511 ต่อ 217 โทรสาร 0 7538 8388
E-mail: huasai_ttm@hotmail.com
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมกาหนดรับสมัคร รับจานวนจากัด 40 คน
โครงการอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง รุ่นที่ 24/2565
จัดอบรมระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารผลิตยาสมุนไพร
โรงพยาบาลหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
- รายงานตัว และเข้าที่พัก ในวันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 -12.00 น.
- ภาคทฤษฏี และปฏิบัติในชัน้ เรียน ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2565
- ฝึกภาคปฏิบตั ิและประเมินผล ระหว่างวันที่28 มีนาคม ถึงวันที่ 4 เมษายน 2565
ค่าสนับสนุนโครงการ คนละ 3,000 บาท
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2565 พร้อมเงินมัดจา 1,000 บาท
โครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง รุ่นที่ 23/2565
จัดอบรมระหว่างวันที่ วันที่ 22 พฤษภาคม ถึง 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารผลิตยาสมุนไพร
โรงพยาบาลหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
- รายงานตัว และเข้าที่พัก ในวันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 -12.00 น.
- ภาคทฤษฏี และปฏิบัติในชัน้ เรียน ณ ห้องประชุมชัน้ 2 อาคารผลิตยาสมุนไพร
โรงพยาบาลหัวไทร ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
- ฝึกภาคปฏิบตั ิตามแหล่งฝึกที่มีแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย ระหว่างวันที่
4 กรกฎาคม ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565
ค่าสนับสนุนโครงการ คนละ 10,000 บาท
สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 พร้อมเงินมัดจา จานวน 3,000 บาท
คุณสมบัติ
1.
2.
3.
4.
5.

เพศหญิงหรือชาย
อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 50 ปี
มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจ่าตัว (ข้อนิ้วมือแข็งแรง)
มีใจรักด้านการนวด และสามารถเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูตร
ส่าเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เอกสารการสมัคร
1. รูปถ่าย 2 นิว้ 4
2. ส่าเนาบัตรประชาชน
3. ส่าเนาทะเบียนบ้าน
4. ใบรับรองแพทย์

รูป / 1 โครงการ ( ไม่รวมติดใบสมัคร )
1 ฉบับ / 1 โครงการ
1 ฉบับ / 1 โครงการ
1 ฉบับ / 1 โครงการ

การเตรียมตัวเข้าอบรม
1. ชุดออกก่าลังกาย (เสื้อยืด กางเกงวอร์ม รองเท้าผ้าใบ ถุงเท้า)
2. ชุดขาว 1 ชุด และถุงเท้า
3. การแต่งกายในชัน้ เรียนชุดพร้อมฝึกปฏิบตั ิการนวด(แต่งกายสุภาพ ไม่ใส่ยีนส์ หรือกางเกงขาสั้น
เสื้อมีแขน และไม่รัดรูป )
4. อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว
5. ร่มกันฝน
ผู้ผ่านการประเมินสาเร็จหลักสูตร
ได้รบั ประกาศนียบัตรจาก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และ
หลักสูตรผ่านการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หมายเหตุ ไม่คืนค่ามัดจาไม่ว่ากรณีใดๆ

เลขที่สมัคร

วันที่สมัคร

ใบสมัครเข้ารับการอบรม
โครงการอบรมนวดไทย หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง รุ่นที่ 23
ณ ศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 11 โรงพยาบาลหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075 – 389511 ต่อ 217 , 0 62576 5891
E-mail huasai_ttm@hotmail.com
...............................................................................................................................
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)..........................................สกุล.......................................อายุ...............ปี อาชีพ........................
เลขบัตรประชาชน - สัญชาติ ..............เชื้อชาติ..........ศาสนา..............
วัน/เดือน/ปี เกิด วันที่............เดือน ............................ พ.ศ. ............... ที่อยู่ เลขที.่ ............................. หมู่ที่................
ต่าบล......................อ่าเภอ....................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์......................
สถานภาพ
( ) โสด
( ) คู่
( ) หม้าย
( ) หย่า
( ) แยก
บิดา ชื่อ................................................................................มารดา ชื่อ...........................................................................
ชื่อผู้ที่ติดต่อได้.....................................................................เกี่ยวข้องเป็น.......................................................................
ที่อยู.่ .................................................................................................................................................................................
การศึกษาชั้นสูงสุด.................................สาขาวิชา.................................สถาบัน........................................พ.ศ. ...........
ความรู้ความสามารถพิเศษ............................................................................................................................................
มีประสบการณ์การทางาน/อบรม...................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่ก่าหนดและข้อความที่ข้าพเจ้าแจ้งไว้ในใบสมัคร
ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ แล้วข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าสามารถเข้ารับการอบรม ได้ตลอดหลักสูตรการ
อบรม และยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ของผู้จัดการอบรมเพื่อความสงบเรียบร้อย ของสถานที่ฝึกอบรม
ลงชื่อ ...................................................ผู้สมัคร
(.................................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่ ..........เดือน....................พ.ศ................
หลักฐานการสมัคร
ช่าระเงินครบ
มัดจ่า........................บาท
รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จ่านวน 4 รูป
ส่าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
ส่าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
ใบรับรองแพทย์
ลงชื่อ..............................................ผู้รับรับสมัค ร
วันที่รับสมัคร.......................................................

เลขที่สมัคร

ใบสมัครเข้ารับการอบรม

วันที่สมัคร

วันที่สมัคร
เดือน
พ.ศ. 2565
การอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง
รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว
จัดอบรมระหว่างวันที่ 22 มีนาคม- 5 เมษายน 2565
หน่วยงานที่จัดอบรม ศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เขตสุขภาพที่ 11 โรงพยาบาลหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
...............................................................................................................................
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)..........................................สกุล.......................................อายุ...............ปี อาชีพ........................
เลขบัตรประชาชน - สัญชาติ ..............เชื้อชาติ..........ศาสนา..............
วัน/เดือน/ปี เกิด วันที่............เดือน ............................ พ.ศ. ............... ที่อยู่ เลขที.่ ............................. หมู่ที่................
ต่าบล......................อ่าเภอ....................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์......................
สถานภาพ
( ) โสด
( ) คู่
( ) หม้าย
( ) หย่า
( ) แยก
บิดา ชื่อ................................................................................มารดา ชื่อ...........................................................................
ชื่อผู้ที่ติดต่อได้.....................................................................เกี่ยวข้องเป็น.......................................................................
ที่อยู.่ .................................................................................................................................................................................
การศึกษาชั้นสูงสุด.................................สาขาวิชา.................................สถาบัน........................................พ.ศ. ...........
ความรู้ความสามารถพิเศษ............................................................................................................................................
มีประสบการณ์การทางาน/อบรม...................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่ก่าหนดและข้อความที่ข้าพเจ้าแจ้งไว้ในใบสมัคร
ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ แล้วข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าสามารถเข้ารับการอบรม ได้ตลอดหลักสูตรการ
อบรม และยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ของผู้จัดการอบรมเพื่อความสงบเรียบร้อย ของสถานที่ฝึกอบรม
ลงชื่อ ...................................................ผู้สมัคร
(.................................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่ ..........เดือน....................พ.ศ................
หลักฐานการสมัคร
ช่าระเงินครบ
มัดจ่า........................บาท
รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จ่านวน 4 รูป
ส่าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
ส่าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
ใบรับรองแพทย์
ลงชื่อ..............................................ผู้รับรับสมัค ร
วันที่รับสมัคร.......................................................

