
 
 
 
 

ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม  
(    ) หลักสูตร 1 การนวดกดจุดบ าบัด (Acupressure)  

วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ระยะเวลาอบรม 3 วัน (รับสมัครถึงวันที่ 15 เมษายน 2562)  
ค่าลงทะเบียนจ านวน  4,500 บาทต่อคน   

(    ) หลักสูตร 2 การนวดกดจุดสะท้อนเท้า (Foot Reflexology)  
วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 ระยะเวลาอบรม 5 วัน (รับสมัครถึงวันที่ 27 เมษายน 2562)  
ค่าลงทะเบียนจ านวน  7,500 บาทต่อคน    

(    ) หลักสูตร 3 การกดจุดสลายพังผืด (ผ่าตัดเทียม)  
วันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ระยะเวลาอบรม 3 วัน (รับสมัครถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2562) 
ค่าลงทะเบียนจ านวน  4,500 บาทต่อคน   

 

โปรดกรอกรายละเอียดให้ชัดเจน  (เพื่อจัดท าใบประกาศนียบัตร)  
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)................................................................. นามสกุล............................... ....................................  
ส าเร็จการศึกษาระดับ................................................. พ.ศ............................สถาบันที่จบฯ............. ............................... 
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้าน .................................................................. ........................ พ.ศ............................. 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง............................................................. ที่ท างาน กลุ่มงาน/แผนก/กอง ................. ...................... 
สังกัด......................................................................................................................................................................... ....... 
สถานที่ติดต่อได้สะดวก  ที่ท างาน   ที่บ้าน  เลขที่................... ถนน................................... ต าบล....................... 
อ าเภอ................................. จงัหวัด.........................................รหสัไปรษณีย์..................... โทรศัพท์............................... 
มือถือ....................................โทรสาร.....................................   E-mail ........................................................................... 
โปรดระบุประเภทอาหาร       ธรรมดา      มังสวิรตัิ        อิสลาม 
ท่านรับทราบข้อมูลจากที่ใด   เว็บไซค์      หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์   อ่ืนๆ ............................................. 
 

ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ 
http://www.thaicam.go.th 

 

**กรุณาโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์** 
ธนาคารกรุงไทย 

สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข - ติวานนท์ 
เลขบัญชี 142-0-25130-9 
ชื่อบัญชี มูลนิธิอุทัย สุดสุข 

เพื่อโครงการอบรมด้านการแพทย์ทางเลือก 
 

**โปรดน ำหลักฐำนหนังสืออนุมัติไปรำชกำร 
พร้อมใบโอนเงินฉบับจริงมำในวันอบรม ** 

 

ส่งใบสมัครและส าเนาการโอนเงิน 
พร้อมบัตรประชาชน มายัง 

กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก 
กองการแพทย์ทางเลือก  

Email: songsermexpress@gmail.com 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก 

กองการแพทย์ทางเลือก  
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

คุณดวงเดือน หรือคุณจิรภฎา วานิชอังกูร 
โทรศัพท์ 0-2591-7007 ต่อ 2605, 2606 

http://www.thaicam.go.th/
mailto:songsermexpress@gmail.com


    
 
 

ใบสมัครเข้าร่วมอบรม  
เร่ือง การฝึกอบรมหลักสตูร “นวดกษัยปญัจเวช ”  

(    ) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2562 (รับสมัครถึงวันที่ 3 มีนาคม 2562)  
(    ) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 (รับสมัครถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2562) 

ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลช จังหวัดนนทบุร ี
***** 

โปรดกรอกรายละเอียดให้ชัดเจน  (เพื่อจัดท าใบประกาศนียบัตร)  
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)................................................................. นามสกุล...................................................................  
ส าเร็จการศึกษาระดับ................................................. พ.ศ............................สถาบันที่จบฯ............................................ 
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้าน .......................................................................................... พ.ศ............................. 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง............................................................. ที่ท างาน กลุ่มงาน/แผนก/กอง ....................................... 
สังกัด........................................................................................................................................................... ..................... 
สถานที่ติดต่อได้สะดวก  ที่ท างาน   ที่บ้าน  เลขที่................... ถนน................................... ต าบล....................... 
อ าเภอ................................. จงัหวัด.........................................รหสัไปรษณีย์..................... โทรศัพท์............................... 
มือถือ....................................โทรสาร.....................................  E-mail ........................................................................... 
โปรดระบุประเภทอาหาร       ธรรมดา      มังสวิรตัิ        อิสลาม 
ท่านรับทราบข้อมูลจากที่ใด   เว็บไซต์      หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์   อ่ืนๆ ............................................. 

 
 
  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ติดต่อส ารองห้องพักด้วยตนเอง 
โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี 

เบอร์โทรศัพท์ 02-9690160-9 
เบอร์โทรสาร 02-9690171  

www.nonthaburipalace.com 

 

**กรุณาโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์** 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดพูนทรัพย์ 

เลขบัญชี 372-2-33906-8 ชื่อบัญชี นางอ าไพ ชัยชลทรัพย์ 
 
ส่งใบสมัครและส าเนาการโอนเงินพร้อมบัตรประชาชน มายัง 
1. บ้านมณีรินทร์คลินิกการแพทย์แผนไทย  
     ID Line: 089-770-0709 โทร 094-689-2456 
2. กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก กองการแพทย์
ทางเลือก Email: songsermexpress@gmail.com  
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
1. อาจารย์อ าไพ ชัยชลทรัพย์ โทร 094-689-2456 หรือ  
    ID Line: 089-770-0709 
2. คุณดวงเดือน หรือ คุณจิรภฎา วานิชอังกูร  
    โทรศัพท์ 0-2591-7007 ต่อ 2605, 2606 

 
**โปรดน ำหลักฐำนหนังสืออนุมัติมำรำชกำร  
พร้อมใบโอนเงินฉบับจริงมำในวันอบรม ** 

ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ 
http://www.thaicam.go.th 

 

http://www.nonthaburipalace.com/
mailto:songsermexpress@gmail.com
http://www.thaicam.go.th/


 
 
 

ใบสมัครเข้าร่วมอบรม 
เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร “การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย 150 ชั่วโมง”  

ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 
ณ โรงเรียนปรับจัดกระดูกไทย จังหวัดลพบุรี 

***** 
โปรดกรอกรายละเอียดให้ชัดเจน  (เพื่อจัดท าใบประกาศนียบัตร)  
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)................................................................. นามสกุล........................................... ........................  
ส าเร็จการศึกษาระดับ................................................. พ.ศ............................สถาบันที่จบฯ............................................ 
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้าน .......................................................................................... พ.ศ............................. 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง............................................................. ที่ท างาน กลุ่มงาน/แผนก/กอง ....................................... 
สังกัด....................................................................................................................... ......................................................... 
สถานที่ติดต่อได้สะดวก  ที่ท างาน   ที่บ้าน  เลขที่................... ถนน................................... ต าบล....................... 
อ าเภอ................................. จงัหวัด.........................................รหสัไปรษณีย์..................... โทรศัพท์............................... 
มือถือ....................................โทรสาร.....................................   E-mail ........................................................................... 
 
โปรดระบุประเภทอาหาร       ธรรมดา      มังสวิรตัิ        อิสลาม 
 
ท่านรับทราบข้อมูลจากที่ใด   เว็บไซค์      หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์   อ่ืนๆ ............................................. 
 

 
ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ 

http://www.thaicam.go.th 

 
**กรุณาโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์** 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางบอน 
บัญชีเลขที่ 072-274 374-8 

ชื่อบัญชี นายประสพสุข อิงคะวะระ 
 

**โปรดน ำหลักฐำนหนังสืออนุมัติไปรำชกำร 
พร้อมใบโอนเงินฉบับจริงมำในวันอบรม ** 

 
ส่งใบสมัครและส าเนาการโอนเงินพร้อม 

บัตรประชาชน มายัง 
กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก 

กองการแพทย์ทางเลือก  
Email: songsermexpress@gmail.com 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก 
กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 
คุณดวงเดือน หรือคุณจิรภฎา วานิชอังกูร 
โทรศัพท์ 0-2591-7007 ต่อ 2605, 2606 

 
 

ด่วน รับจ านวนจ ากัด 
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  

จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2562           
 

http://www.thaicam.go.th/
mailto:songsermexpress@gmail.com

