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ข้อมูลส่วนบุคคล
 นาย
 นาง
 นางสาว
 คานาหน้าอืน่ (ไทยและอังกฤษ) ระบุ__________________________________
 MR.
 MRS.
 MISS
 Other__________________________________
ชื่อ________________________________ นามสกุล______________________________________ ชือ่ เล่น (ภาษาไทย)_________________
First Name________________________________ Last Name________________________________ Nickname _________________
เพศ  ชาย
 หญิง
วัน/เดือน/ปี เกิด__________________ อายุ_______ปี ____เดือน ส่วนสูง_________ซม.นา้ หนัก__________กก.

ที่อยูบ่ า้ นปัจจุบนั (เพื่อใช้ในการติดต่อ)
ชื่ออาคาร/หมู่บา้ น____________________________ เลขที_่ __________________ หมู่ท_่ี _______ ซอย______________________________
ถนน_____________________________ ตาบล/แขวง______________________________อาเภอ/เขต_______________________________
จังหวัด___________________________ รหัสไปรษณีย_์ ____________________________
Mobile_____________________________________ Tel._______________________________ Fax._______________________________
E-mail_______________________________________________ Facebook____________________________________________________
ID Line______________________________________________ Instagram____________________________________________________

ข้อมูลการศึกษา (เพื่อใช้ในการจัดทาหนังสือรุน่ )
ระดับอุดมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี

สาขาที่สาเร็จการศึกษา

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
การศึกษาเพิม่ เติม
หลักสูตรต่างๆ (เช่น หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง)

ประเทศทีเ่ คยศึกษาดูงาน

สถาบัน

ประเทศ

ปี พ.ศ.

ข้อมูลการทางาน (เพื่อใช้ในการจัดทาหนังสือรุน่ )
ชื่อบริษทั /หน่ วยงาน ที่ทา่ นต้องการระบุในการสมัครหลักสูตรและออกใบเสร็จใบเงิน
ชื่อบริษทั /หน่วยงาน (ภาษาไทย)______________________________________ ตาแหน่ง (ภาษาไทย)_________________________________
ชื่อบริษทั /หน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)____________________________________ ตาแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)____________________________
ประเภทธุรกิจ/หน่วยงาน (เช่น ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์)________________________________________________________________________
ทีอ่ ยู่ ชื่ออาคาร/หมู่บา้ น____________________________เลขที_่ ______________ หมู่ท_่ี _______ ซอย______________________________
ถนน_____________________________ ตาบล/แขวง______________________________อาเภอ/เขต_______________________________
จังหวัด___________________________ รหัสไปรษณีย_์ ____________________________
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร 13 หลัก_____________________________________ Website______________________________________
ผูป้ ระสานงาน/เลขานุการ_____________________________________________ Mobile/Tel.______________________________________
E-mail:___________________________________________________________ Fax.____________________________________________
ประสบการณ์การทางานทัง้ หมด______ปี ______เดือน
 ธุรกิจครอบครัว__________ปี _________เดือน
 ธุรกิจส่วนตัว (ไม่ใช่ธุรกิจครอบครัว)_____________________ปี
 อืน่ ๆ (เช่น พนักงานบริษทั เอกชน)
 รัฐวิสาหกิจ
 รับราชการ___________ปี
การจัดส่งเอกสาร  จัดส่งตามทีอ่ ยู่หน่วยงาน
 จัดส่งตามทีอ่ ยู่บา้ น

กรุณากรอกรายละเอียดในส่วนนี้ ให้ครบถ้วน






1. ความสนใจในหลักสูตร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตรวจสุขภาพขัน้ พื้นฐาน

Digital Hospital

การออกกาลังกาย

การก่อตัง้ และบริหารจัดการธุรกิจทางการแพทย์
การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์


แพคเกจสาหรับตรวจโรคต่างๆ 
แพคเกจสปา
นวัตกรรมเสริมความงาม

ธุรกิจยารักษาโรค
การรักษาแบบธรรมชาติบาบัด 
การแพทย์เพือ่ ผูส้ ูงอายุ

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กบั ธุรกิจผูเ้ กษียณและสูงอายุ
อืน่ ๆ_______________________________

2. หากได้รบั การคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร มีความประสงค์สนับสนุ นการทางานของหลักสูตรดังนี้
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

ร่วมกิจกรรมพัฒนาสังคมของหลักสูตร

จัดหาอุปกรณ์ เครื่องใช้ ในการร่วมกิจกรรมหลักสูตร

จัดอาหาร ของว่าง

ร่วมจัดกลุม่ บริการ

ออกแพคเกจสนับสนุนกลุม่

ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

ประชาสัมพันธ์ทางสือ่ และสิง่ พิมพ์ประเภทต่างๆ

3. การรับประทานอาหาร (เพื่อจัดประเภทอาหารให้เหมาะสมกับท่าน)

อาหารทัวไป
่ (ไม่มขี อ้ จากัด)

ไม่รบั ประทานเนื้อวัว

แพ้อาหารทะเล

อาหารเจ

อาหารมังสวิรตั ิ

อาหารฮาลาล

อืน่ ๆ (โปรดระบุ)__________________________________________________________________

4. เสื้อโปโล ขนาด: รอบอก (นิ้ ว)
34 36 38 40 42

44

46

48

50

52

5. อืน่ ๆ
ประเทศทีต่ อ้ งการดูงาน________________________________________________________________ ประเภท___________________________________________
วิทยากรทีต่ อ้ งการรับฟัง___________________________________________________________________________________________________________________
ผูแ้ นะนาให้สมัครหลักสูตร_________________________________________________________________________________________________________________
ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้น
ลงชื่อ___________________________________________
(__________________________________________)
วันที_่ __________________________________________
หลักฐานประกอบการสมัคร
1. แบบฟอร์มใบสมัครทีผ่ ูส้ มัครกรอกข้อมูลครบถ้วนชัดเจน
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน
3. สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาบัตรข้าราชการ / เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ / รัฐวิสาหกิจ
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. สาเนาปริญญาบัตร
6. กรณีเจ้าของกิจการ กรรมการ หุน้ ส่วน โปรดแนบสาเนาหนังสือรับรองบริษทั หรือหนังสือจดทะเบียนบริษทั
การรับสมัคร
กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และส่ง Email ใบสมัคร พร้อมสแกนไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร มาที่ : emmpcicm@gmail.com

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
รองผูอ้ านวยการหลักสูตร ดร.บุษรา วงศ์รกั ศักดิ์ โทร.095-464-2345
ผูจ้ ดั การการอบรม ดร.สุชาดา กิจรุ่งสุวรรณ โทร.096-064-2914

