ใบสมัครเข ้าฝึ กอบรม (Application Form) หลักสูตรเพศทางคลินก
ิ ประจาปี การศึกษา 2565
1. Name in full (English):

Name in full (Thai):

2. Date of birth/ Age:
3. Physical mailing address:
4. Current appointment/employment:
Present position:
Address:
Institution/Organization:

5. Academic background:
Degree:
Discipline:

Contact information (*all items required)
Mobile Telephone:
E-mail:
LINE ID:
Institution:

Year of graduation:

6. Field of expertise (list more than one if applicable):

7. Past participation, study, or work experience about Sexology:
8. Program (การเครือ
่ งหมาย √ ตรงหลักสูตรทีท
่ า่ นเลือก สามารถเลือกลงทะเบียนได ้หลายหลักสูตรพร ้อมกัน)
o
o
o
o
o
o
o

Midyear 3-weeks intensive course for “Diploma in Clinical Sexology”
Midyear 3-weeks intensive course for “Diploma in Sexual Medicine”
Midyear 2-weeks course for “Online Certificate of Sexual Medicine”
Endyear weekly intensive course for “Diploma in Clinical Sexology”
Endyear weekly intensive course for “Diploma in Sexual Medicine”
Endyear weekly course for “Online Certificate of Sexual Medicine”
Advanced sexology course for “Sex Therapy Certificate”

20,000 บาท
40,000 บาท
30,000 บาท
20,000 บาท
40,000 บาท
30,000 บาท
60,000 บาท

9. Signature:
………………………………………
………………………………………
Applicant (*required)
Head/Chief (*optional)
Date ……………………
Date ……………………
แนบเอกสาร: Curriculum Vitae (*optional)

………………………………………
Dean/Director (*optional)
Date ……………………

การสมัครลงทะเบียนและการชาระค่าเรียน
1. ลงทะเบียนโดยโหลดใบสมัคร (application form) ได้จาก website คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือกรอกข้อมูลในใบสมัครนีไ้ ด้เลย อนุญาตให้กรอกโดยใช้ปากกา
iPad หรือ tablet แล้วส่งเป็ น file รูปหรือ pdf มาที่ LINE Official Account ID: @326fzsnc หรือ
คลิกลิง้ ค์นีเ้ พื่อแอดไลน์ https://bit.ly/3skyYX4 หรือ QR code ที่แสดงในข้อ 4
2. ชาระค่าลงทะเบียนด้วยการโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์
➢ ชื่อบัญชี คณะแพทยศาสตร์ มธ. (โครงการบริการสังคม) ธนาคารทหารไทย สาขาธรรมศาสตร์
– รังสิต เลขที่บญ
ั ชี 050-2-20271-6
➢ กรอกใบสมัครและโอนชาระค่าลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2565 สาหรับทุก
หลักสูตร และ หมดเขตรับชาระเงิน 30 เมษายน 2565 สาหรับหลักสูตรกลางปี และ
หมดเขตรับชาระเงิน 31 สิงหาคม 2565 สาหรับหลักสูตรปลายปี
➢ ส่งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินมาที่ LINE Official Account ID: @326fzsnc หรือที่ คุณ
ศศิธร กลิ่นบารุง ทาง Fax 02-9269705 หรือ Email : fantaa_jung@hotmail.com หรือทาง
Line ID : ninew1822
➢ หลังจากลงทะเบียนเป็ นที่เรียบร้อยทางคณะทางานหลักสูตรจะเชิญท่านเข้า LINE กลุ่มเพื่อ
แจ้งข่าวสารต่างๆ และทาการนัดหมายในลาดับต่อไป
3. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี
➢ แอดมิน LINE Official Account ID: @326fzsnc หรือ QR code
➢ อ.อติวทุ ธ 089-7714226, LINE ID: atiwut หรือ
➢ อ.ปรัชญา 088-8929556, LINE ID: rlongame หรือ
➢ คุณศศิธร กลิ่นบารุง 02-9269705, 097-014469, Line ID: ninew1822
4. หากผูเ้ รียนสามารถเบิกได้ตามสิทธิ สามารถขอหนังสือรับรองได้

