
 

หมายเหตุ **โปรดน าหลักฐานหนังสืออนุมัติไปราชการ พร้อมใบโอนเงินฉบับจริงมาในวันอบรม ** 

เอกสารหลักฐานการสมัคร 
 ใบสมัคร 
 ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
 หลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน 

ส่งหลักฐานการสมัครมายัง 
Email : songsermexpress@gmail.com 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
กลุ่มงานส่งเสรมิบริการการแพทยท์างเลือก 
กองการแพทย์ทางเลือก  อาคาร 2 ช้ัน 6 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุร ี
 

ติดต่อ  คุณสุธาสินี / คุณจิรภฎา /คุณนรินทร /คุณนิตยา   
โทรศัพท์ 02 591 7007 ต่อ 2605, 2606 
โทรศัพท์มือถือ 061 651 4098 

ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม 
 โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่อง  หลักสูตรที่ท่านจะสมัคร 

สมัคร หลักสูตร วันที่อบรม 
ค่าลงทะเบียน 
(บาท/คน) 

รับจ านวน 
หมดเขตรับ

สมัคร 
 นวดจัดกระดูก 10-12 มิ.ย. 63 5,000 40 คน 10 พ.ค. 63 

 การนวดกดจุดสะท้อนเท้า  22-26 มิ.ย. 63 7,500 20 คน 22 พ.ค. 63 

 การนวดกษัยปัญจเวช 21-24  ก.ค. 63 7,500 30 คน 19 มิ.ย. 63 

 การกดจุดคลายพังผืด  (ผ่าตัดเทียม) 4-7 ส.ค. 63 7,500 30 คน 3 ก.ค. 63 

 การนวดกดจุดบ าบัด 17-21 ส.ค. 63 7,500 30 คน 17 ก.ค. 63 
สถานที่อบรม ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี 

 

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 ............................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรุณาโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์  
ธนาคารกรุงไทย   สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์  

เลขบัญชี 142-0-25130-9  
ชื่อบัญชี มูลนิธิอุทัย สุดสุข เพื่อโครงการอบรมด้านการแพทย์ทางเลือก  

 

ติดต่อส ารองห้องพักด้วยตนเอง 
โรงแรมนนทบรุี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี 

เบอร์โทรศัพท์ 02-9690160-9 
เบอร์โทรสาร 02-9690171  

www.nonthaburipalace.com 

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

 

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


 
 
 

ใบสมัครเข้าร่วมอบรม 
เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร “การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย 150 ชั่วโมง”  

ระหว่างวันที่ 1 – 17 กรกฎาคม 2563 
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   เว็บไซต์      หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์   อ่ืนๆ ............................................. 
 

เอกสารหลักฐานการสมัคร 
 ใบสมัคร 
 ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
 หลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน 

 

ส่งหลักฐานการสมัครมายัง 
Email : songsermexpress@gmail.com 
 

**กรุณาโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์  
ธนาคารกรุงไทย    

สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์  
เลขบัญชี 142-0-25130-9  

ชื่อบัญชี มลูนิธิอุทัย สุดสุข เพื่อโครงการอบรมด้านการแพทย์ทางเลือก  
 

 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที ่

 

กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก 
กองการแพทย์ทางเลือก  อาคาร 2 ชั้น 6 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ **โปรดน าหลักฐานหนังสืออนุมตัิไปราชการ พร้อมใบโอนเงินฉบับจริงมาในวันอบรม ** 

ด่วน รับจ านวนจ ากัด 
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  

จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563           
 

ติดต่อ  คุณสุธาสินี / คุณจิรภฎา / 
คุณนรินทร /คุณนิตยา   
โทรศัพท์ 02 591 7007 ต่อ 2605, 2606 
โทรศัพท์มือถือ 061 651 4098 

 
 


