เอกสารการรับสมัคร ลําดับที่ 1

เลขประจําตัวสอบ 

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1x1"
กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา รวมกับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ใบสมัครเขารับการอบรมโครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต(การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม)
ระหวางวันที่ 18 เม.ย. – 14 ต.ค. 2559 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
วันที่สมัคร............................................
1. ชื่อ-สกุล(ตัวบรรจง) นาง/นางสาว/นาย........................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ ตัวบรรจง) Mrs./Ms./Mr..........................................................................................................................
ตําแหนงทางทหาร – ตํารวจ(ยศ ภาษาอังกฤษ)..............................................................................................................
2. เกิดวันที่............................................................... อายุ............................................................................ป
3. เลขบัตรประชาชน .....................................................หมดอายุวันที่...........................................................................
4. ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได บานเลขที่..................หมูที่...................ซอย............................................................
ถนน.......................................................ตําบล/แขวง......................................................................................................
อําเภอ/เขต............................................................................จังหวัด...............................................................................
รหัสไปรษณีย............................โทรศัพท......................................โทรศัพท (มือถือ)........................................................
E-mail .............................................................................................................................................................................
5. สถานภาพสมรส  โสด  คู  หมาย
 หยา
 แยกกันอยู
6. วุฒิสูงสุดที่ไดรับ.................................................................ปที่สําเร็จการศึกษา...........................................................
สถานศึกษา.......................................................................................................................................................................
7. ปจจุบันปฏิบัติงานตําแหนง.........................................................................................................................................
สถานที่ทํางาน.................................................................แผนก/หนวย/หอผูปวย............................................................
สังกัด (กอง,กรม,กระทรวง)............................................................โทรศัพท....................................................................
ระยะเวลาการทํางาน (พ.ศ.- พ.ศ.)...........................................รวมเวลาทํางาน...................ป..........................เดือน
สถานที่ตั้งของหนวยงาน เลขที่ .............................หมูที่.............................ซอย.............................................................
ถนน..............................................................ตําบล/แขวง................................................................................................
อําเภอ/เขต...................................................................จังหวัด........................................................................................
รหัสไปรษณีย.....................................................โทรศัพท................................................................................................
8. ใบอนุญาตประวิชาชีพการพยาบาล เลขที่..............................................หมดอายุวันที่................................................
9. เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล......................................................................................................................................
10. อัตราคาสมัครสอบคนละ 200 บาท (สองรอยบาทถวน)

11. ขาพเจาไดแนบเอกสารดังตอไปนี้มาดวย (เขียนเครื่องหมาย  ในชอง  หนารายการที่แนบ)
 11.1. สําเนาประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตรตามคุณวุฒิของผูสมัคร
 11.2. สําเนาบัตรขาราชการหรือบัตรประชาชน
 11.3. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ ชั้น 1 จากสภาการพยาบาล
(ที่ไมหมดอายุ)
 11.4. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) ติดใบ
สมัคร 1 รูป และบัตรประจําตัวสอบ 2 รูป ใหเรียบรอย
 11.5. หนังสือรับรองการขออนุมัติสอบจากผูบังคับบัญชาขั้นตน (หัวหนาหอผูปวย/หัวหนา
หนวยงาน) เฉพาะผูที่สังกัดหนวยงานของรัฐ (ตามเอกสารลําดับที่ 3)
 11.6. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชาขั้นตน (หัวหนาหอผูปวย/หัวหนาหนวยงาน)
(ตามเอกสารลําดับที่ 5)
 11.7. สําเนาหลักฐานการการโอนเงินคาสมัครสอบ (แนบมาพรอมกับใบสมัครเทานั้น)
 11.8. บัตรประจําตัวผูสมัครสอบ แนบมาพรอมกับใบสมัคร (ตามเอกสารลําดับที่ 4)
**ขอใหผูสมัครสงเอกสารประกอบการสมัคร พรอมเขียน ชื่อ – นามสกุล ของผูสมัครใหชัดเจนสงทางไปรษณียมาที่
ร.อ.หญิง ภัทราวดี จินตนา หนวยไต ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.พ.พระมงกุฎเกลา (ตามเอกสารลําดับที่ 4 ระบุชื่อ)
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท : 0897728383 เบอรติดตอภายใน : 02-7633310 E-mail : HDnurse.PMK@hotmail.com

12. ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนนี้ เปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...............................................................ผูสมัคร
(............................................................)
วันที่...........เดือน................พ.ศ. 2559
หมายเหตุ ผูสมัครสอบที่แนบหลักฐานประกอบการรับสมัครไมครบตามขอ 11.1-11.8 งดรับพิจารณาและไมรับสมัครสอบ

สําหรับเจาหนาที่

ไดรับใบสมัครวันที่........................................
จนท.ผูรับ / ตรวจสอบใบสมัคร........................................................
ผลการตรวจสอบ
 คุณสมบัติถูกตองตามเกณฑที่กําหนด เอกสารหลักฐานที่แนบใบสมัคร ถูกตองครบถวน
 ไมถูกตอง/ไมสมบูรณ เนื่องจาก.........................................

เอกสารลําดับที่ 2

หนังสือรับรองการขออนุมัติสอบ
(เฉพาะผูที่สังกัดหนวยงานของรัฐ)

ขาพเจา................................................................ตําแหนง.................................................................
สถานที่ทํางาน......................................................................สังกัด กรม.........................................................................
กระทรวง...........................................................................จังหวัด..................................................................................
ขอรับรองวาผูสมัคร คือ นาง/นางสาว/นาย ..............................................................ตําแหนง.......................................
เปนผูที่ไดรับการอนุมัติใหมาสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเขารับการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม) ระหวางวันที่ 18 เม.ย. – 14 ต.ค.2559
ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ปการศึกษา 2559

และหากผูสมัครไดรับการคัดเลือกใหเขาอบรมจะตอง

ดําเนินการขออนุมัติลาศึกษาอบรมแบบเต็มเวลาตอผูบังคับบัญชาในระดับสูงที่มีสิทธิ์อนุมัติใหลาศึกษาตอไดตอไป

ลงนาม ..................................................................
(....................................................................)
ตําแหนง............................................................
วันที่............เดือน.....................พ.ศ...............

หมายเหตุ ผูลงนาม คือ ผูบังคับบัญชาขัน้ ตน (หัวหนาหนวยงาน) ทีอ่ นุมัติใหมาสมัครได
อาทิ เชน หัวหนาหอผูปวยที่สังกัด,หัวหนากลุมงานพยาบาล หรือผูอํานวยการโรงพยาบาล

เอกสารลําดับที่ 3

หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
เขียนที่ ..........................................
วันที่..............เดือน.......................พ.ศ.........
เรียน ................................................
ขาพเจา........................................................................ตําแหนง..........................................................
สังกัดโรงพยาบาล............................................................... จังหวัด.......................................โทรศัพท............................
เปนผูบังคับบัญชาของ นาง/นางสาว/นาย........................................................................................................ขอรับรอง
วา นาง/นางสาว/นาย ................................................................................................ไดปฏิบัติงานในสาขาการพยาบาล
ณ หนวยงาน..............................................................เปนเวลา..........ป...........เดือน (นับถึงวันสุดทายของการรับสมัคร)
ขณะนี้ดํารงตําแหนง
........................................................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองการปฏิบัติงานดังนี้
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงนาม ..................................................................
(................................................................)
ตําแหนง .................................................

หมายเหตุ - ผูลงนาม คือ ผูบังคับบัญชาขัน้ ตน อาทิเชน หัวหนาหอผูปวยที่สังกัด,หัวหนากลุมงานพยาบาล, ผูอํานวยการ
โรงพยาบาล

เอกสารลําดับที่ 4



เลขที่นั่งสอบ

บัตรประจําตัวผูส มัครสอบ

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต
(การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม) ปการศึกษา 2559

ติดรูปถาย
ขนาด 1x1"

ชื่อ....................................................................................
สถานที่ทํางาน ................................................................
ลายเซ็นผูส มัครสอบ......................................................



เลขที่นั่งสอบ

บัตรประจําตัวผูส มัครสอบ

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต
(การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม) ปการศึกษา 2559
ชื่อ....................................................................................

ติดรูปถาย

สถานที่ทํางาน ................................................................

ขนาด 1x1"

ลายเซ็นผูส มัครสอบ......................................................

เอกสารลําดับที่ 5

กรุณาส่ง
รอยเอกหญิง ภัทราวดี จินตนา
หนวยไต ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.พระมงกุฎเกลา

เลขที่ 315 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หมายเหตุ เอกสารประกอบการรับสมัครโครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขากาพยาบาลเวชปฏิบัติบําบัดทดแทนไต
(การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม)

สําหรับปะหนาซองสงเอกสารกลับ

