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ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ 
เร่ือง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

ประจำปีการศึกษา  2566  
------------------------------------- 

 

 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบ 
คัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  ประจำปีการศึกษา  2566  ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566          
ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 
 
1.  ลักษณะของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  (หลักสูตร 1 ปีการศึกษา :  3 ภาคการศึกษา) 
      สถานที่การอบรม   

- การอบรมภาคทฤษฎี ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก 
- การอบรมภาคปฏิบัติฝึกปฏิบัติ ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  

และ โรงพยาบาลใกล้เคียง  
เมื่อสำเร็จการอบรมจะได้รับ“ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล”สามารถปฏิบัติงานผู้ช่วยพยาบาล 

ได้ท้ังในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนและยังมีโอกาสเข้ารับการสอบคัดเ ลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต่อไปด้วย 
 

2.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
 2.1  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรอืเทียบเท่า 
ประกอบด้วย  

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
3. สำเร็จการศึกษาต้ังแต่ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 

2.2  ไม่จำกัดเพศ อายุ เช้ือชาติ  และอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
2.3  ไม่เคยกระทำความผิด/ต้องคดีซ้ำซาก 

       2.4  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อคณะพยาบาลศาสตร์ได้ว่าจะต้ังใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม 
ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของคณะพยาบาลศาสตร์ ท่ีมีอยู่แล้วหรือท่ีจะมีต่อไปโดยเคร่งครัด 
ทุกประการ 

     2.5 สามารถใช้และส่ือสารภาษาไทยได้ดี 
ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 
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3.  การสมัคร    
 ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล   
ประจำปีการศึกษา 2566  ทุกประการแล้วจึงสมัคร   
 หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือก
และรายงานตัวเข้ารับการอบรมแล้วก็ตามจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลอืกคร้ังนี้โดยไม่ได้รับเงินคืนใด ๆ 
  การรับสมัคร 
  1. สมัครด้วยตนเอง  ต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป ท่ีงานบริการการศึกษา ช้ัน 4 อาคารศรีนครินทร์            
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันและเวลาราชการ 
   2. สมัครทางไปรษณีย์  ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครได้ ต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป มาท่ีงานบริการ 
การศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  63 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์  อำเภอองครักษ์   
จังหวัดนครนายก 26120 โดยทางไปรษณีย์ “แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ” 

  3. สมัครทาง e-mail ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครได้ nurse@g.swu.ac.th (โปรดระบุ Subject/เร่ือง 

: PN 2566 ช่ือ-นามสกุล เช่น สมัคร PN2566 นางสาวใจดี  รักษาพยาบาล) 
 
4. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร  
 4.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 4.2  สำเนาทะเบียนบ้าน 
 4.3  สำเนาหลักฐานการศึกษา  (ตามข้อ 2.1 หน้า 1)      
 4.4. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 3 รูป  ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หาก
สมัครทาง e-mail ให้ส่งไฟล์รูปภาพ .JPEG 
 5.  สำเนาหลักฐานการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล  (เฉพาะกรณีท่ีช่ือ - นามสกุล ในเอกสารการสมัครไมต่รงกัน) 
 
5. เอกสารที่ต้องนำไปในวันสอบคัดเลือก  
 ข้อปฏิบัติการสอบความพร้อม   
 1.  แสดงบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวนักเรียน  หรือบัตรท่ีมีรูปถ่ายท่ีทางราชการออกให้ 
 2.  เตรียมอุปกรณ์การเขียนต่อไปนี้  คือ  ดินสอ 2B  ยางลบ  และปากกา 
 3.  แต่งกายสุภาพ  (ไม่สวมใส่กางเกงยีนส์) 
 4.  ไปถึงสนามสอบก่อนการสอบอย่างน้อย 15 นาที 
 5.  ห้ามนำกระดาษใดๆ วิทยุโทรคมนาคม วิทยุติดตามตัว เครื่องมือส่ือสารใดๆ กล้องถ่ายรูป 
ตลอดจนอุปกรณ์ช่วยคิดคำนวณ เช่น เครื่องคิดเลข โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาท่ีใช้คำนวณได้ และไม้บรรทัดท่ีมีสูตร
ต่างๆ   เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด  
 6.  ห้ามขีดเขียนข้อความใดๆ บนบัตรประจำตัวประชาชน  หรือตามอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของ ผู้เข้าสอบ 
หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดท่ีผู้เข้าสอบนำติดตัวเข้าห้องสอบ  มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ 

mailto:nurse@g.swu.ac.th
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 7.  ไม่อนุญาตให้ผู้สอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลาท่ีกำหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที 
 8.  ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ภายใน 1 ช่ัวโมงนับจากเวลาท่ีกำหนดเริ่ม
สอบ 
 9.  ถ้ามีการทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆ  กรรมการผู้คุมสอบหรือคณะกรรมการดำเนินการสอบจะบันทึกไว้ที่
กระดาษคำตอบโดยผู้สอบอาจจะไม่รับทราบก็ได้ และจะไม่พิจารณาคะแนนสอบ 
 10.  ก่อนหมดเวลา 5 นาที กรรมการผู้คุมสอบจะประกาศให้ทราบ ห้ามผู้สอบส่งกระดาษคำตอบด้วย
ตนเอง เมื่อต้องการส่งให้ยกมือแจ้งกรรมการคุมสอบ ขณะหมดเวลาห้ามผู้สอบออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการ
คุมสอบจะได้เก็บกระดาษคำตอบของผู้สอบนั้นไปจากโต๊ะท่ีนั่งสอบแล้ว และห้ามนำข้อสอบออกจากห้องสอบโดย
เด็ดขาด 
 11.  ในกรณีท่ีใช้กระดาษคำตอบท่ีตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  ผู้เข้าสอบต้องระบายรหัสประจำตัว 
(เลขท่ีนั่งสอบ) และคำตอบโดยใช้ดินสอ 2B  เท่านั้น หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ คณะพยาบาลศาสตร์ จะไม่รับผิดชอบ
ในการแก้ไขข้อมูล หากกรณีท่ีเกิดปัญหาใด ๆ กรุณาติดต่อได้ท่ีกรรมการผู้คุมสอบท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุด 
 12.  กรณีมีการระบาดของโรคใดๆ คณะพยาบาลศาสตรจะปรับเปล่ียนรูปแบบการสอบ onsite เป็น
การสอบ online โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันสอบอย่างน้อย 3 วันทำการ 
 หากผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าว คณะพยาบาลศาสตร์ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณี
ใดๆ ท้ังส้ิน และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี ้
 ข้อปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์และส่งผลตรวจร่างกาย 
 1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรท่ีมีรูปถ่ายท่ีทางราชการออกให้ 
 2. ผลตรวจร่างกายต้องไม่พบโรคตามข้อต่อไปนี้  
  1) โรคพิษสุราเรื้อรัง  
  2) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม  
  3) โรคติดสารเสพติดให้โทษ  
  4) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม  
  5) วัณโรคในระยะอันตราย  
 3. ผลตรวจปัสสาวะ (UA) และผลตรวจสารเสพติด 
 4. ผลเอ็กซเรย์ทรวงอกตรวจโดยแพทย์โรงพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชนเท่านั้น ไม่เกิน 6 เดือน 

   

  **ทั้งนี้ไม่ต้องชำระค่าสมัครแต่อย่างใด และหากต้องการสอบตามรอบใดๆ ให้ส่งใบสมัครถึง 
คณะพยาบาลศาสตร์ ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอย่างน้อย 3 วันทำการ 
 

6. เง่ือนไขการสมัคร 
  หากมีกรณีท่ีไม่เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัครฯ  ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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7. วัน เวลา และสถานที่สอบ 
  วัน  เวลา  และสถานท่ี  ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
  ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นไม่อาจจัดสอบได้ตามท่ีกำหนดไว้ คณะพยาบาลศาสตร์จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบ 
ล่วงหน้าก่อนถึงวนัสอบ 3 วันทำการ  ทางอินเทอร์เน็ตท่ีเว็บไซต์  http://nurse.swu.ac.th   
 
8.  วิชาที่สอบความพร้อม    
  สอบความพร้อมเพื่อใช้ประเมินพื้นฐานความรู้ จำนวน 5 วิชา (วิชาละ 6 ข้อ รวม 30 ข้อ ใช้เวลา 
ไม่เกิน 1 ช่ัวโมง)  
  1) คณิตศาสตร์ 
  2) ภาษาไทย   
  3) ภาษาอังกฤษ  
  4) ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  
  5. ความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์และความรู้ท่ัวไป 
 
9.   การประกาศผลการคัดเลือก  
  ประกาศผลการคัดเลือกจะดำเนินการประกาศผลการสอบคัดเลือก 3 รอบตามตารางแนบท้าย
ประกาศนี้ ด้วยวิธีการดังนี ้

  1. ปิดท่ีป้ายประกาศบริเวณลานอเนกประสงค์ ช้ัน 1 อาคารศรีนครินทร์ 
     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์ จังหวัดนครนายก   
  2. ทางเว็บไซต์  http://nurse.swu.ac.th    
 

10.  การรายงานตัวเข้าอบรม 
   ผู้ท่ีสอบผ่านตามประกาศผลการคัดเลือกท้ัง 3 รอบ จะรายงานตัวเข้ารับการอบรมในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2566 
พร้อมหลักฐานแสดงการชำระค่าธรรมเนียมการอบรม ประจำภาคการศึกษาท่ี 1 จำนวน 23,000 บาท (สองหมื่นสาม
พันบาทถ้วน) ซึ่งชำระได้ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยชำระผ่านธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่  283-213146-9 ชื่อบัญชี คณะพยาบาลศาสตร์ หากผู้ใดไม่ไปรายงานตัวตาม
กำหนด  จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าอบรม และเม่ือชำระค่าอบรมแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนได้ 
 

11. กำหนดการต่างๆ เก่ียวกับการคัดเลือก   
 

กิจกรรม 

กำหนดการเข้าอบรมหลักสูตร 

คร้ังที่ 1 คร้ังที ่2 คร้ังที ่3 

1. รับใบสมัคร 
    1. ได้ท่ีงานบริการการศึกษา ช้ัน 4 คณะพยาบาลศาสตร์  

    2. ดาวน์โหลดได้ท่ี (http://nurse.swu.ac.th) 

ต้ังแต่วันนี้จนถึง 

จ. 1 พ.ค.66 

ต้ังแต่วันนี้จนถึง 

จ. 5 มิ.ย.66 

ต้ังแต่วันนี้จนถึง 

จ. 3 ก.ค.66 

http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/
http://nurse.swu.ac.th/
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กิจกรรม 

กำหนดการเข้าอบรมหลักสูตร 

คร้ังที่ 1 คร้ังที ่2 คร้ังที ่3 

2. รับสมัคร 
   1. สมัครด้วยตนเอง 
   2. สมัครทางไปรษณีย์ 

   3. สมัครทางอีเมล์ 

ต้ังแต่วันนี้จนถึง 

จ. 1 พ.ค.66 

ต้ังแต่วันนี้จนถึง 

จ. 5 มิ.ย.66 

ต้ังแต่วันนี้จนถึง 

จ. 3 ก.ค.66 

3. ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้และสอบสัมภาษณ์ 
  1. คณะพยาบาลศาสตร์  
  2. http://nurse.swu.ac.th 

จ. 8 พ.ค. 66 

 

จ. 12 มิ.ย. 66 

 

จ. 10 ก.ค. 66 

4. สอบวัดความรู้ สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
    09.00-11.00 น. สอบความพร้อม 
    13.00-15.00 น. สอบสัมภาษณ์รอบ Portfolio และรอบสอบ 
    ความพร้อม (นำใบรับรองแพทย์ 5 โรค ผลตรวจปัสสาวะ (UA)  

     ผลตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) และผลเอ็กซเรย์ทรวงอกตรวจ 
     โดยแพทย์โรงพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชน ผลดังกล่าวต้องไม่เกิน  
     6 เดือน) 

ส. 13 พ.ค. 66 

 

ส. 17 มิ.ย. 66 

 

ส. 15 ก.ค. 66 

 

5. ประกาศผลการคัดเลือก 
  1. คณะพยาบาลศาสตร์ มศว 
  2. http://nurse.swu.ac.th 

พฤ. 18 พ.ค. 66 

 

พฤ. 22 มิ.ย. 66 

 

พฤ. 20 ก.ค. 66 

6. ชำระค่าลงทะเบียน ธนาคารไทยพาณิชย์ตามเลขท่ีบัญชี 

ท่ีแจ้งในระเบียบการรับสมัคร 

จ. 22 พ.ค. – ศ. 4 ส.ค. 66 

7. รายงานตัวและรับอุปกรณ์ จ. 7 ส.ค. 66 

8. ปฐมนิเทศ  จ. 14 ส.ค. 66 

9. เปิดเรียน อ. 15 ส.ค. 66 

12. ค่าธรรมเนียมการอบรม ต่อภาคการอบรม 

 รายการ จำนวนเงิน (บาท) 

1. ค่าธรรมเนียมการอบรมต่อภาคการอบรม* 23,000 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการทุกคร้ัง  
    2.1 ค่าบัตรประจำตัวผู้เข้าอบรม  (กรณีบัตรเก่าหายและขอทำ
บัตรใหม่) 

100 บาท 

    2.2 ค่าแปลหนังสือรับรองการอบรมเป็นภาษาอังกฤษ   ฉบับละ 100 บาท 
    2.3 ค่าธรรมเนียมส่งหลักฐานการอบรมภายในประเทศ ครั้งละ 30 บาท 

  

http://nurse.swu.ac.th/
http://nurse.swu.ac.th/
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หมายเหตุ  1. จัดการอบรมจำนวน 3 ภาคการศึกษา (รวมค่าธรรมเนียมการอบรมตลอดหลักสูตร  
จำนวน  69,000  บาท) 

  2. เงินค่าธรรมเนียมต่างๆ เมื่อได้ชำระแล้ว จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ   
     

3. สามารถติดต่อกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาได้ท่ี ธนาคารออมสิน (สินเช่ือเพื่อการศึกษา)  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ทุนการศึกษา ธ.ก.ส.)   

ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดการอบรมในปีนี้ กรณีมีผู้สมัครรวมกันทั้งรอบปกติและรอบ Port  
Folio 3 คร้ังรวมกันน้อยกว่า 20 คน แต่ผู้ที่ได้รับการประกาศช่ือจะมีสิทธิเข้ารับการอบรมในรุ่นต่อไป 
 
13.  สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 งานบริการการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 โทรศัพท์   02-6495000  ต่อ 21800 , 21821  หรือ โทร (มือถือ) 089-9222549  

081-8033587  line ID: wanphen rakpuangchon (ประธานหลักสูตร) 
เว็บไซด์  http://nurse.swu.ac.th 
 
ไลน์กลุ่มสมัครเรียน NP 65 
 
 

 

     ประกาศ ณ  วันท่ี  14  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

 
 

                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา  วิสุทธิพาณิช) 
        คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

http://nurse.swu.ac.th/


 

 

 
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ใบสมัครเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
ประจ าปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 21 

(รอบสอบความพร้อม) 
 

ชื่อ – นามสกลุ ...........................................................................................................................................................................  

เพศ    ชาย    หญิง        วัน/เดือน/ปี เกิด ..............................................................       อายุ .......... ปี .......... เดือน 

เลขบัตรประจ าตวัประชาชน .................................................................  เชื้อชาติ ........... สัญชาติ ........... ศาสนา ................. 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้รวดเร็วสุดขณะรอฟังผลการสอบ 

บ้านเลขที่ ...................................... หมู่ ..............  หมู่บ้าน ........................................... ตรอก/ซอย ....................................... 

ต าบล/แขวง .............................. อ าเภอ/เขต .......................... จังหวัด ......................... รหัสไปรษณีย์ ................................... 

หมายเลขโทรศัพท์ (บา้น) ..................................................... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ............................................................ 

จบการศึกษาจากสถานศึกษา (โรงเรียน) ...............................................................................จังหวัด.........................................  

ปี พ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา ....................... แผนการเรียน ........................................... คะแนนเฉลี่ยสะสม ................................ 

ชื่อ-นามสกลุ (บิดา) ................................................................................ อาชีพ ........................................................................ 

สถานทีท่ างาน ...................................................................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ................................................ 

ชื่อ-นามสกลุ (มารดา) ............................................................................ อาชีพ ........................................................................ 

สถานทีท่ างาน .................................................................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ .................................................. 

ชื่อ-นามสกลุ (ผูป้กครอง) กรณีที่ไม่ใช่ผูป้กครอง  .................................................... อาชีพ ..................................................... 

สถานทีท่ างาน .................................................................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ .................................................. 

พร้อมกันนี้ ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี ้
   ส าเนาหลักฐานการศึกษา 
   ส าเนาบัตรประชาชน 

  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  รูปถ่ายสี 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป (ใส่ซองพลาสติกใสพร้อมเขียนชื่อ-สกุลหลังรูป) ไม่รวมติดใบสมัคร 
  ส าเนาหลักฐานการเปลีย่นชื่อ-สกุล (ถ้ามี) กรณีทีช่ื่อ – นามสกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน 
  อ่ืน ๆ ......................................................................................................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความข้างต้นเป็นความจริงและข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบตามที่ประกาศรับสมัครทุกประการ
หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติ ข้าพเจ้ายินดีให้ตัดสิทธิ์ในการเข้าอบรมโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น 

 

ลงชื่อผู้สมัคร ....................................................... 
       (........................................................) 

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

เลขที่นั่งสอบ ................. 
(ส าหรับเจ้าหนา้ที่กรอก) 

รอบท่ี...........เลขที่ใบสมัคร................ 

 

ติดรูปถ่ายส ี
ขนาด 1 นิว้ 

(ถ่ายไว้ไม่เกิน 
6 เดือน) 
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