
 

ประกาศ คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ

เร ��อง     รายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาว �ชานวตักรรมการจดัการงาน

ธรุการสถานพยาบาล (หลักสูตร ๑ ป�) คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ ประจาํป�การศึกษา

๒๕๖๕ (รอบที� ๑)

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

ตามที� โรงเร �ยนนวตักรรมการบร �หารจดัการสถานพยาบาล คณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ

ว �ทยาลัยว �ทยาศาสตรก์ารแพทย์เจา้ฟ�าจุฬาภรณ์ ราชว �ทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดําเนินการรบัสมัครบุคลเข้าศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาว �ชานวตักรรมการจดัการงานธรุการสถานพยาบาล (หลักสูตร ๑ ป�) ประจาํป�การ

ศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที� ๑) แล้วนั�น

บัดนี� คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรฯได้ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกเสรจ็สิ�น

เร �ยบรอ้ยแล้ว จงึขอประกาศรายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาว �ชานวตักรรมการจดัการ

งานธรุการสถานพยาบาล (หลักสูตร ๑ ป�) ประจาํป�การศึกษา ๒๕๖๕ (รอบที� ๑) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี�

ผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาว �ชานวตักรรมการจดัการงานธรุการสถาน

พยาบาล (หลักสูตร ๑ ป�) ประจาํป�การศึกษา ๒๕๖๕

ลาํดับที� ชื�อ - นามสกุล

๑ นายภัทถ์สิทธิ� พรมันชศ์ร �

๒ นางสาวณัฐภิา พรมันชศ์ร �

๓ นางสาวณัฐกฤตา ไชยบุญเร �อง

๔ นางสาวชร �นรตัน์ นนทศ์ร �

๕ นางสาวรชันก หมื�นคําสี

๖ นางสาวธญัลักษณ์ สมคํา

๗ นางสาวณิชกานต์ ว �ทยศักดิ�

๘ นายภูผา จงศิร �ฉัยกุล

๙ นางสาวภัคชาภา เอื�อพูนสิร �พัฒน์

๑๐ นางสาววาร �ญญา ปูรานิธี

๑๑ นางสาวพนิดา สุวรรณศร

๑๒ นางสาวกชกร นันทะยา

๑๓ นายวชริว �ชญ์ อิ�มเกิด

๑๔ นายพัทธกานต์ ตุ้ยดง

๑๕ นายพัชรพล พวงผล



 

ทั�งนี� ผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษาผู้มีสิทธิ�เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาว �ชานวตักรรมการจดัการ

งานธรุการสถานพยาบาล (หลักสูตร ๑ ป�) ประจาํป�การศึกษา ๒๕๖๕ ดําเนินการรายงานตัวเพื�อขึ�นทะเบยีนเป�น

นักศึกษา ประจาํป�การศึกษา ๒๕๖๕  ตั�งแต่บัดนี� ถึงวนัที� ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ บนระบบขึ�นทะเบยีนออนไลน์ โดย

มีขั�นตอนการดําเนินการดังนี�

๑. นักศึกษาบันทกึข้อมูลประวติั ที�  http//reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/portal/index.php โดย

กรอกข้อมูลประวติั ระบุข้อมูลสําคัญ อาท ิชื�อ-นามสกุล ที�อยู่ ที�ตรงตามบัตรประชาชน เป�นต้น พรอ้มตรวจสอบ

ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน (หากข้อมูลไม่ครบถ้วนและมีการขอแก้ไขภายหลังจะมีค่าธรรมเนียมในการดําเนินการ)

๒. นําส่งเอกสารขึ�นทะเบยีนนักศึกษา พรอ้มลงลายมือชื�อทกุฉบับ โดยนําส่งด้วยตนเอง ในวนั

รายงานตัวเป�นนักศึกษา ในวนัจนัทร ์ ที� ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องสํานักงานโรงเร �ยนนวตักรรมการบร �หาร

จดัการสถานพยาบาล ชั�น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ว �ทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ อําเภอภูเพียง

จงัหวดัน่าน

เอกสารประกอบด้วย

    ๒.๑ รูปถ่ายสีขนาด ๑ นิ�ว (หน้าตรง ไม่ยิ�ม ไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตาดํา)       จาํนวน ๑ ใบ

    ๒.๒ สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของนักศึกษา                                         จาํนวน ๑ ฉบับ

    ๒.๓ สําเนาทะเบยีนบา้นนักศึกษา                                                              จาํนวน ๑ ฉบับ

    ๒.๔ สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนบดิา/มารดา/ผู้ปกครอง                            จาํนวน ๑ ฉบับ

    ๒.๕ สําเนาใบแสดงผลการเร �ยนที�เป�นป�จจุบันที�สถานศึกษาออกให้

และต้องมีตราประทบัของสถานศึกษา                                                       จาํนวน ๑ ฉบับ

    ๒.๖ สําเนาหนังสือรบัรองคุณวฒิุ                                                              จาํนวน ๑ ฉบับ

    ๒.๗ หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใชแ้ละเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา    จาํนวน ๑ ฉบับ

    ๒.๘ ใบรบัรองแพทย์                                                                               จาํนวน ๑ ฉบับ                   

        

     หมายเหตุ นักศึกษาสามารถตรวจรา่งกายได้ที�โรงพยาบาลที�นักศึกษาสะดวกเข้ารบับร �การ

โดยมีรายการตรวจดังนี�

๑.     ตรวจวดัสายตาด้วยคอมพิวเตอร์

๒.     ตรวจตาบอดสี

๓.     ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

๔.     ตรวจป�สาวะหาสารเสพติด

๕.     เอกซเรย์ปอดและหัวใจ

กรณีนักศึกษาพบป�ญหาการเข้าใชง้าน สามารถติดต่องานทะเบยีนนักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์

๐๒-๕๗๖-๖๐๐๐ ต่อ ๘๑๘๑ หร �อ ID Line @๔๒๔yiujc

 

ประกาศ ณ วนัที� ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจริพร เหล่าธรรมทศัน์)

คณบดีคณะเทคโนโลยีว �ทยาศาสตรสุ์ขภาพ



 

 


