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ขอเชิญสมาชิกสมาคมส่งผลงานเด่นเก่ียวกับการจัดการความรู้จากการผลวิจัยและประสบการณ์การ

ทํางานด้านผู้สูงอายุในพ้ืนที่ในรูปแบบโปสเตอร์ขนาด 90 ซม. X 120 ซม. และโปรดส่งบทคัดย่อผลงานของท่านใน
รูป digital format ตามตัวอย่าง Template มาที่nsccmu@gmail.com ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
ผลงานของท่านทุกช้ินจะถูกนําไปรวบรวมในหนังสือ “การจัดการความรู้เพื่อการดูแลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21”
และผลงานดีเด่นจากการนําเสนอทางโปสเตอร์จะได้รับรางวัลจากสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุจํานวน 3 รางวัล 

 

 
ชื่อเรื่อง................................................. 

 
ชื่อผู้วิจัยหรือดําเนนิงาน.................................. 

 
 
 

บทคัดย่อ 
 

 
ความเป็นมาหรือหลักการและเหตุผล 
 
 
 
 
วัตถุประสงค ์
 
 
วิธีการศึกษาหรือการดําเนนิการรวมทั้งเครื่องมือ 
 
ผลการศึกษา 
 
การนําไปใช ้
 
 
 
 
 
คําสําคญั  
ชื่อหน่วยงาน 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อ–สกุล
หน่วยงาน
ที่อยู่………
เลขที่สมา
โทรศัพท์
E-Mail…

 




 
 
 

1. ใ
2. 
3. 
4. 

โปรดส่งเ
ค่าลงทะเ
ชื่อบัญชี 
 
 

1. 
2. 
3. 

 

ค่าลงท

เอกสา

ช่องทา

โปรดลงทะเ
- กรณีที่ผู้ส

มายังศูนย์บริก
ที่ท่านชําระมา
- กรณีพ้นก

จัดส่งเอกสาร

……………………
น…………………
……………………
าชิกสภาการพ
……………………

…………….………

  กรรมการสม
  บุคคลทั่วไปช
  บุคคลทั่วไปช

ใบสมัครลงทะ
สําเนาใบอนุญ
สําเนาใบโอนเ ิ
**กรณีกรรมก
นักศึกษา 1 ฉบ
อกสารประกอ
เบียนผ่านบัญชี
“ศูนยบ์ริการพ

ทางโทรสาร 
ทาง E-mail 
ทางไปรษณยี์
อ.เมือง  จ.เชี

ทะเบียน 

ารประกอบกา

างการสง่เอก

เบียนล่วงหน้า
สมัครไม่สามา
การพยาบาล ภ
า (ค่าธรรมเนีย
กําหนดการขอ
ประกอบการอ

การจั

……………………
……………………
……………………
พยาบาล………
……………………

……………………
เปิด

มาคม สมาชิกส
ชําระก่อนวันที
ชําระหลงัวันที่

ะเบียน 1 ฉบับ 
ญาตประกอบวชิ
งนิชําระค่าลงท

การสมาคม สม
บบั** 
อบการสมัครพ
ชอีอมทรัพยธ์น
พยาบาล มหา

หมายเลข 053
nsccmunew

ย ์ถงึ ศูนย์บรกิ
ชยีงใหม่ 50200

ารสมัคร 

สารประกอบ

 การสมัครจะ
รถเข้าร่วมปร
ภายในวันที่ 8 
ยมธนาคารจะห
อรับเงินคืน (8 
อบรมให้กับผู้สม

ใบสมัครลง
จดัการความรู้เ

ระหว่างวัน
ณ โรงแร

……………………
……………………
……...……….....
.…………………
……………………

……………………
รับสมัครต้ังแต

สมาคม และนัก
ที ่15 มกราคม 
 15 มกราคม 

ชาชีพ 1 ฉบับ
ทะเบียน 1 ฉบั
าชิกสมาคม แ

พร้อมชําระค่าล
นาคารไทยพา
าวทิยาลยัเชียง

3-212629  
ws@gmail.com
ารพยาบาล คณ
0 

การสมัคร

สมบูรณ์เม่ือได้
ะชุมได้ ให้ทํา
กุมภาพันธ์ 2

หักจากจํานวน
กุมภาพันธ์ 25
มัครตามที่อยู่ที

งทะเบียนการป
เพื่อการดูแลผู้
นที่ 21-22 กมุ
รมคุ้มภูคําจังห
……………………
………สังกัดโรง
......................

…เลขที่ใบอนุญ
….…โทรสาร…

………...............
ต่บัดน้ี ถึงวนัที

 
 

กศึกษาพยาบา
2556 คนละ 2
2556 คนละ 2

บบั 
และนักศึกษาพ

ลงทะเบยีนภา
าณิชย ์สาขาค
งใหม่”เลขทีบั่

m 
ณะพยาบาลศา

ด้รับใบสมัครแ
หนังสือแจ้งเรื่

2556 ศูนย์บริก
เงินที่โอนคืน)
556) ทางศูนย
ที่ระบุไว้ในใบส

ประชุมวิชากา
้สูงอายุในศตว
มภาพันธ์ 255
หวัดเชยีงใหม่
……………………
พยาบาล………
......................

ญาตประกอบวิ
……………………
......................
ที่ 15 กุมภาพนั

ล  คนละ 2,00
2,300 บาท 
2,500 บาท  

ยาบาลโปรดแน

ยในวันที่ 15 ก
ณะแพทยศาส

บัญชี 566–4–1

าสตร์ มหาวิทย

และค่าลงทะเบี
รื่องไม่สามารถ
การพยาบาลจะ
 
ย์บริการพยาบ
สมัครของท่าน

าร  
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……………………
……………………
......................
ชาชีพ…….……
……………………
......................
นธ์ 2556 

00 บาท  

นบสําเนาบัตรส

กุมภาพันธ ์25
สตร์ มหาวทิยา
12445-8 

ยาลัยเชยีงใหม่ 

บียนแล้ว  
เข้าร่วมประชุ
ะคืนเงินค่าลงท

าล ขอสงวนสิท

……………………
……………………
.....................

……………………
………….………
.....................

สมาชิกสมาคม

556 โดยชําระ
าลยัเชยีงใหม่ 

 110 ถ.อินทว

ชุมได้และขอคื
ทะเบียน 80%

ทธิ์ไม่คืนค่าลง

……………… 
…….......... 
........ 

……......... 
………….. 
......... 

มหรือบัตร

วโรรส ต.ศรีภูมิ

นค่าลงทะเบีย
% ของจํานวนเงิ

ทะเบียนและจ

ิ 

ยน
งิน

จะ


