เลขประจําตัวสอบ...................................
ติดรูปถาย

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ใบสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล
********************************
กอนกรอกใบสมัครโปรดอานประกาศวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือก
นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ประจําปการศึกษา 2559 ตรวจสอบคุณสมบัติตนเองใหครบถวน
ใหกรอกขอความโดยการพิมพหรือเขียนตัวบรรจง และทําเครื่องหมาย  ในชอง  ใหถูกตองตามความ
จริง
ชื่อสถาบันตนสังกัด .....................................................................................................................
1. ชื่อ – สกุลผูสมัครสอบ
 นาย  นาง  นางสาว................................................................. อายุ ...........ป เพศ ชาย
หญิง
เชื้อชาติ............. สัญชาติ............. ศาสนา.................. เลขบัตรประจําตัวประชาชน...........................................
เกิดวันที่.......... เดือน........................... พ.ศ. ............ อําเภอ............................ จังหวัด.....................................
2. คุณสมบัติทางการศึกษา
2.1 คุณวุฒิการศึกษา
 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อ พ.ศ. ........ โรงเรียน...............................................
อําเภอ.................................................... จังหวัด............................................................
2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตร (ม.4 – ม.6) ...............................
2.3 โปรดระบุสถานภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของทานและกรอกขอมูลใหถูกตองตามความเปนจริง
 ไมไดศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ
 กําลังศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อสถาบัน สาขาวิชา และชั้นปที่กําลังศึกษา)
………………………………………………………………………………...………………………………………………………….
 เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อสถาบัน สาขาวิชา และชวงป พ.ศ. ที่เขาศึกษา)
..............................................................................................................................................................
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3. ประวัติสวนตัว
3.1 ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวกระหวางการสอบคัดเลือก เลขที่................. หมูที่........................................
ตรอก/ซอย................................... ถนน........................................ แขวง/ตําบล..........................................
อําเภอ/เขต...................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย. ............................
โทรศัพท.................................... โทรศัพทมือถือ............................... E-mail………….……..……………………..
3.2 สถานที่ทํางาน / โรงพยาบาล....................................................................หนวยงาน..................................
เลขที่.................. หมูที่...................... ตรอก/ซอย...................................... ถนน.........................................
แขวง/ตําบล.................................... อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด....................................
รหัสไปรษณีย.................................. โทรศัพท..........................................
3.3 ชื่อ – สกุลบิดา.................................................................... อายุ..........ป  ยังมีชีวิตอยู  ถึงแกกรรม
เชื้อชาติ.......................... สัญชาติ.......................... อาชีพ...................................................
สถานที่ประกอบอาชีพ.........................................................................................................
ภูมิลําเนาปจจุบัน จังหวัด......................................... อยูติดตอกันมานาน  ตั้งแต 5 ป  ต่ํากวา 5 ป
3.4 ชื่อ – สกุลมารดา................................................................ อายุ..........ป  ยังมีชีวิตอยู  ถึงแกกรรม
เชื้อชาติ.......................... สัญชาติ.......................... อาชีพ...................................................
สถานที่ประกอบอาชีพ.........................................................................................................
ภูมลิ ําเนาปจจุบัน จังหวัด......................................... อยูติดตอกันมานาน  ตั้งแต 5 ป  ต่ํากวา 5 ป
3.5 ชื่อ – สกุลผูปกครอง..................................................................................... อายุ................ป
เชื้อชาติ.......................... สัญชาติ.......................... อาชีพ.......................................................
สถานที่ประกอบอาชีพ.............................................................................................................
ภูมลิ ําเนาปจจุบัน จังหวัด......................................... อยูติดตอกันมานาน  ตั้งแต 5 ป  ต่ํากวา 5 ป
4. คุณสมบัติอื่นของผูสมัคร
4.1 ภาวะสุขภาพ
 ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจามีสุขภาพสมบูรณทั้งดานรางกายและจิตใจ ไมมีประวัติเปนโรคจิต
โรคประสาทและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
 ขาพเจาไมสามารถรับรอง
4.2 ความประพฤติ
 ขาพเจาไมเสพยาเสพติดทุกประเภท ไมเคยถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาอื่น และไมเคยตองโทษ
ในคดีอาญาใด ๆ และไมเปน ผูที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทําความผิดหรือรวมกระทํ าทุจริตในการ
สอบวัดความรูเพื่อสมัครเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ
 ขาพเจาไดประพฤติอยางใดอยางหนึ่งขางตน ระบุ...............................................................................
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5. หลักฐานที่สงมาพรอมใบสมัคร (ลงนามรับรองสําเนาถูกตองทุกใบ)
 บัตรประจําตัวผูสมัครสอบ ซึ่งกรอกชื่อและนามสกุล พรอมติดรูป ทั้ง 2 ใบ (หามฉีกออกจากกัน)
 รูปถายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (เขียนชื่อ-นามสกุล ดานหลังรูปทุกรูป)
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 สําเนาทะเบียนบาน
 สําเนาประกาศนียบัตร
 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบ ปพ.1 หรือใบ รบ.
 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถามี)
 หลักฐานการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย
ประเภทออมทรัพย ชื่อบัญชี “วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย” เลขที่บัญชี 045-5353951
จํานวน 500 บาท
 หลักฐานการตรวจรางกายและเอกซเรยปอด ตามแบบฟอรมของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
 คํารับรองจากผูบังคับบัญชาตนสังกัด
ข าพเจ าขอรับ รองวา ข อความและเอกสารที่ ใชสมัค รถูกตองทุ กประการ หากมีขอความขา งตน หรือ
หลั ก ฐานที่ แ สดงเป น เท็ จ ข า พเจ า ยิ น ยอมให ตั ด สิ ท ธิ ก ารสอบ/การเข า เป น นั ก เรี ย นของวิ ท ยาลั ย พยาบาล
สภากาชาดไทย หรือพ น สภาพจากการเป น นัก เรียน แม วาจะเข าศึ กษาในวิทยาลั ยพยาบาลสภากาชาดไทย
แลวก็ตาม

ลงนามผูสมัคร..........................................................................
วันที่.......... เดือน........................ พ.ศ. .............

.........................................................................................................................................................................................
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คํารับรองจากผูบังคับบัญชาตนสังกัด
สถาบัน.................................................................... ขอสง นาย/นาง/นางสาว...................................................
ทํางานที่หนวยงาน................................................................. เขาศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล
โดยใหเปนผูรับทุนของสภากาชาดไทย
ขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว.................................................................................. เปนผูที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ประกาศรับสมัคร สามารถเขาศึกษาไดและมีความประพฤติดี

ลงชื่อ....................................................................
(...................................................................)
ตําแหนง................................................................
วันที่ .......... เดือน ........................... พ.ศ. ...........
(โปรดประทับตราสถาบัน)

