ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจาปีการศึกษา 2561 รอบ1
-------------------------------ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจาปีการศึกษา 2561 ไปแล้วนั้น บัดนี้การสอบ
คัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงเห็นควรประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจาปีการศึกษา 2561 (เรียงตามลาดับเลขที่นั่งสอบดังรายชื่อและรายละเอียดแนบท้าย) โดยให้
ดาเนินการดังนี้
1. ชาระค่าธรรมเนียมการอบรม และค่าเครื่องแบบการอบรม จานวน 23,000 บาท
โดยให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชาระเงินค่าธรรมเนียนการอบรม (ภาคการอบรมที่ 1) ไปชาระเงิน
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 (เมื่อชาระเงินค่ารายงาน
ตัวจะถือว่าเป็นการรายงานตัว หากต้องการสละสิทธิ์ต้องยื่นคาร้องขอลาออกที่คณะฯ เท่านัน้ ทั้งนีท้ างคณะฯ
จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆ)
2. วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. ให้นาบัตรประชาชน (ตัวจริง) และ
หลักฐานการชาระเงินค่าธรรมเนียนการอบรมมายื่นแสดงเพื่อกาหนดการอบรม (ผู้รายงานตัวต้องแต่งกายด้วย
ชุดสุภาพเท่านั้น) ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์
3. วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00 น. ปฐมนิเทศผู้อบรมและเปิดการอบรม
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องเรียน 318 ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์
อนึ่ง หากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สอบผ่าน
การคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในระเบียบการฯ จะถือว่าบุคคลนั้นไม่มีสิทธิ์เข้า อบรม
หลัก สู ต รประกาศนี ย บั ต รผู้ช่ ว ยพยาบาล ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยศรี น คริ น ทรวิ โรฒ
ถึงแม้ว่าจะรายงานตัวเป็นผู้อบรมฯแล้วก็ตาม และค่าธรรมเนียมต่างๆ เมื่อชาระแล้วคณะพยาบาลศาสตร์
จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2561

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ทัศนียา วังสะจันทานนท์)
คณบดีคณะพยาบาลบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-2สำหรับลูกค้ ำ
โปรดเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน *

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทีอ่ ยู่

63 หมู่ 7 ตาบลองครักษ์ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

ใบแจ้งชำระค่ำลงทะเบียนกำรอบรมหลักสูตรประกำศนียบัตรผูช้ ว่ ยพยำบำล

โทร.

02-6495000 ต่อ 21800 , 21821

ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 รอบ1

สาขา/Branch

วันที(่ Date)

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร (Name)
รหัสประจาตัวผู้อบรม (Ref.1)

1 6 0 2 0 6 1 0 0

เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน (Ref.2)
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
เลขทีบ่ ญ
ั ชี: 283-3-00042-5 Bill payment (20)
ชื่ อบัญชี: คณะพยำบำลศำสตร์ (โครงกำรบริกำรวิชำกำร)

รำยกำร
1 ค่าธรรมเนียมการอบรม

จำนวนเงิน
23,000.00

รวมเงิน

บาท

23,000.00 บำท
สองหมื่นสำมพันบำทถ้วน

* ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงิน 20 บำท (สำหรับธนำคำร)
หมำยเหตุ: 1.สำมำรถชำระได้ ที่เคำร์เตอร์สำขำ ตู้ ATM และ Easynet.com ธนำคำรไทยพำณิชย์ทุกสำขำทั่วประเทศ เท่ำนั้น
2.กำหนดชำระเงิน ตั้ งแต่ วันที่ 1 - 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561 และโปรดชำระตำมยอดเงินที่ระบุ เท่ำนั้น
ผู้นาฝาก

สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

โทรศัพท์

ผู้รับเงิน/ผู้รับมอบอานาจ
สำหรับธนำคำร
โปรดเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน *

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทีอ่ ยู่

63 หมู่ 7 ตาบลองครักษ์ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

ใบแจ้งชำระค่ำลงทะเบียนกำรอบรมหลักสูตรประกำศนียบัตรผูช้ ว่ ยพยำบำล

โทร.

02-6495000 ต่อ 21800 , 21821

ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 รอบ1

สาขา/Branch

วันที(่ Date)

ชื่อ-สกุลผู้สมัคร (Name)
รหัสประจาตัวผู้อบรม (Ref.1)

1 6 0 2 0 6 1 0 0

เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน (Ref.2)
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลขทีบ่ ญ
ั ชี: 283-3-00042-5 Bill payment (20) ชื่อบัญชี: คณะพยำบำลศำสตร์ (โครงกำรบริกำรวิชำกำร)
เงินสด

เช็ค

ชื่อธนำคำร-สำขำ (Bank-Branch)

จำนวนเงิน/Amount

23,000.00

หมำยเลขเช็ค (Cheque No.)

บำท(Baht)

จำนวนเงิน/Amount
23,000.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร/Amount in Word

สองหมื่นสามพันบาทถ้วน

สำมำรถชำระได้ ที่เคำร์เตอร์สำขำ ตู้ ATM และ Easynet.com ธนำคำรไทยพำณิชย์ทุกสำขำทั่วประเทศ เท่ำนั้น
ผู้นาฝาก

สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

โทรศัพท์

ผู้รับเงิน/ผู้รับมอบอานาจ

ช่องที่ใส่สีเหลืองนีไ้ ด้ใส่สูตรไว้คะ่

-3-

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายชื่อผู้อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจาปีการศึกษา 2561 รอบ1
ลาดับ

เลขที่นั่งสอบ

ชื่อ - นามสกุล

1

16020610004

นางสาว

ดวงฤทัย

รัตน์ศรี

2

16020610005

นางสาว

ตรีนุต

สุขีสินธุ์

3

16020610006

นางสาว

ทวีพร

พานเงิน

4

16020610007

นางสาว

ธิดารัตน์

ประทุมมาร

5

16020610008

นางสาว

นพวรรณ

เผ่าพงษ์

6

16020610009

นางสาว

นราลักษณ์

รักซ้อน

7

16020610011

นางสาว

นิตยา

ปะติสังข์

8

16020610014

นางสาว

พรพนิต

หมู่หาญ

9

16020610015

นางสาว

พัชราภรณ์

กลกลางดอน

10

16020610016

นางสาว

พัทธราภรณ์

หนูแก้ว

11

16020610017

นางสาว

ภัทรวดี

คล่องบัญชี

12

16020610018

นางสาว

วิภาวี

อินทร์เพ็ญ

13

16020610020

นางสาว

ศศิประภา

เฮ้ามาชัย

14

16020610021

นางสาว

ศิรัญญา

นุ่มมาก

15

16020610022

นางสาว

สุดารัตน์

นิลกระโทก

16

16020610023

นางสาว

สุทธิดา

แซ่เล้า

17

16020610024

นางสาว

สุรัสวดี

นิมะลา

18

16020610025

นางสาว

อญารตี

แก่นท้าว

19

16020610026

นางสาว

อษิฎา

พินิจดวง

20

16020610027

นางสาว

อาทิตยา

แก้วคะสาร

