
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4 จังหวัดอุบลราชธานี เปดรับสมัครผูเขารับการฝกอบรม (เพ่ิมเติม) 

หลักสูตร “ผูควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

        รุนท่ี  2  รายเกา   อบรมวันท่ี  10 - 11 สิงหาคม 2563 (รับเพ่ิม จํานวน  75 ราย) 

        รุนท่ี  2  รายใหม  อบรมวันท่ี  12 - 13 สิงหาคม 2563 (รับเพ่ิม จํานวน 150 ราย) 

ณ โรงแรมเพชรรัชต การเดน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

ผูประสงคเขารับการฝกอบรมใหดําเนินการดังนี ้
1.  ผูประสงคเขารับการฝกอบรมตองชําระคาใชจายสําหรับคาเชาสถานท่ี อาหารกลางวันอาหารวางเครื่องดื่มและอ่ืนๆ โดยโอนเงินเขาบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา เทสโกโลตัส วารินชําราบ   

    ช่ือบัญชี สวพ.4 เพ่ือการอบรมผูควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร  หมายเลขบัญชี 673-1-36630-7  เปนเงิน 1,000 บาท  (ไมรวมคาท่ีพัก) 

2. เอกสารประกอบการรับสมัคร 
                  รายเกา (สําหรับผูเคยผานการฝกอบรม)  อบรมวันท่ี 10 – 11 สิงหาคม 2563              รายใหม  อบรมวันท่ี  12 - 13 สิงหาคม 2563 

 1. แบบตอบรับการฝกอบรม          1. แบบตอบรับการฝกอบรม  

    2. หลักฐานการโอนเงิน จํานวน 1 ฉบับ         2. หลักฐานการโอนเงิน จํานวน 1 ฉบับ  

 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกตอง)      3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกตอง) 

  4. สําเนาใบประกาศนียบัตรท่ีเคยผานการฝกอบรม จํานวน 1 ฉบับ (กรณีใบประกาศนียบัตรหมดอายุ 5 ป)        
 

โดยสงเอกสารประกอบการรับสมคัรท้ังหมด ทางจดหมาย EMS หรือลงทะเบียน มาท่ี สํานกัวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4 ตู ปณ 79 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 หรือทาง                                    

Email : Gap-sorworpor4@hotmail.com 

หมายเหตุ 1. เปดรับสมัครต้ังแตบัดนี ้ -  วันท่ี 17 กรกฎาคม  2563 โดยปดรับสมัครในวันท่ี 17 กรกฎาคม 2563    
  1. สามารถดาวโหลดเอกสารแบบตอบรับการฝกอบรมไดทางเว็ปไซต www.oard4.org หรือขอใบสมัครไดท่ี กลุมถายทอดเทคโนโลยี สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4 
  2. ผูประสงคเขารับการฝกอบรมตองกรอกแบบตอบรับเขารวมการฝกอบรมใหครบถวนชัดเจน พรอมแนบสําเนาใบโอนเงินและหลักฐานประกอบการรับสมัครและสงกลบั                          

     สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4 ภายในวันท่ี 17 กรกฎาคม 2563   

                3. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารับการฝกอบรมในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563  ทางเว็ปไซต www.oard4.org  โดยการอบรมใหมารายงานตัวลงทะเบียน  เวลา 07.00-08.00 น. 

                  และเริ่มอบรม เวลา 09.00 น.ของการฝกอบรมในแตละรุน 

  4. ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะผูท่ีสงเอกสารยืนยันครบถวน ท้ังน้ีไมอนุญาตใหผูแทนเขารับการอบรม หากผูประกอบการแจงความประสงคเขารับการฝกอบรมและไดโอนเงินเรียบรอยแลว แตไมสามารถเขารบั

      การฝกอบรมตามกําหนดการ ถือวาสละสิทธิ์และผูจัดจะไมคืนเงินใหไมวากรณีได ๆ   

  5. หากมีขอสงสัยในการรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีกลุมถายทอดเทคโนโลยี สํานักวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี  4  โทรศัพท  08-4475-1782 , 08-7957-1970   

      โทรศัพท  0 4595 9669  โทรสาร  0 4595 9620 

  6. เบอรโทรศัพทโรงแรมเพชรรัชต  การเดน  อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด หมายเลข 0 4351 9000-8   (สําหรับจองหองพักหรือสอบถามเสนทาง)    

  

ประกาศ 

หมายเหต ุ: ผูเขาอบรมตองสวมหนากากอนามัย  และตองมีอุณหภมูิรางกายไมเกิน 37.5 องศาเซลเซียส 
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แบบตอบรับเขารวมการฝกอบรม (เพ่ิมเติม) 

หลักสูตร “ผูควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร” (รุนท่ี 2 รายเกา) 

(สําหรับผูท่ีเคยผานการฝกอบรม) 

วันท่ี 10 – 11 สิงหาคม 2563 

ณ โรงแรมเพชรรัชต การเดน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 

------------------------------------------- 

1. ขอมูลผูสมัคร 

    ชื่อ ..........................................................................นามสกุล............................................................อายุ...........................ป 

    ชื่อสถานประกอบการ (ถามี).................................................................................................................................................. 

    ท่ีอยูท่ีติดตอได เลขท่ี.........................หมูท่ี.........................ตรอก/ซอย........................................ถนน.................................. 

    แขวง/ตําบล..............................................อําเภอ............................................จังหวัด........................................................... 

    รหัสไปรษณีย.............................................โทรศัพท.....................................................โทรสาร............................................. 

2. คาใชจายในการฝกอบรม 1,000 บาท (ใหโอนเงินเขาบัญชีเทานั้น)เปนคาถายเอกสาร คาเชาหองอบรม คาอาหารกลางวนั     

    คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม (ไมรวมคาเชาที่พัก ใหผูเขาฝกอบรมจัดหาที่พักเอง) โดยโอนเงินเขาบัญชี ธนาคารกรุงไทย     

    สาขา  เทสโกโลตัส วารินชําราบ  ช่ือบัญชี สวพ.4 เพ่ือการอบรมผูควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร  หมายเลขบัญชี        

    673-1-36630-7 

3.หลักฐานการรับสมัคร 

        หลักฐานการโอนเงิน จํานวน 1 ฉบับ 

        สําเนาบัตรประจําตัวบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกตอง) 

        สําเนาใบประกาศผูผานการอบรมผูควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตรสําหรับผูท่ีเคยผานการอบรมมาแลว 

    

            (ลงชื่อ)......................................................ผูสมัคร 

       (.........................................................) 

      วันท่ี..................เดือน............................................พ.ศ................. 

หมายเหตุ 
 1. สงหลักฐานในการสมัคร โดยสงจดหมาย EMS หรือลงทะเบียน มาท่ีสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4 

     ตู ปณ. 79 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 หรือทาง Email : Gap-sorworpor4@hotmail.com  

 2. ทางผูจัดจะรับสมัครเฉพาะผูท่ีมีเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวนเทาน้ัน โดยปดรับสมัคร ในวันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 

 3. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารับการฝกอบรมในวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 ทางเว็ปไซต www.oard4.org  โดยการอบรมใหมา 

               รายงานตัวลงทะเบียน เวลา 07.00-08.00 น. และเริ่มอบรม เวลา 09.00 น. ของการฝกอบรมในแตละรุน 

 4. ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะผูท่ีสงเอกสารยืนยันครบถวน ท้ังน้ีไมอนุญาตใหสงผูแทนเขารับการอบรม หากผูประกอบการแจงความ          

    ประสงคเขารับการฝกอบรมและไดโอนเงินเรียบรอยแลว แตไมสามารถเขารับการฝกอบรมตามกําหนดการ ถือวาสละสิทธิ์และ    

    ผูจัดจะไมคืนเงินใหไมวากรณีได ๆ   

 5. ผูประสงคเขารับการฝกอบรมตองใชแบบตอบรับใหตรงกับรุนท่ีตองการเขารับการฝกอบรม 
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แบบตอบรับเขารวมการฝกอบรม (เพ่ิมเติม) 

หลักสูตร “ผูควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร” (รุนท่ี 2 รายใหม) 

(สําหรับผูท่ีไมเคยผานการฝกอบรม) 

วันท่ี 12 – 13 สิงหาคม 2563 

ณ โรงแรมเพชรรัชต การเดน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 

------------------------------------------- 

1. ขอมูลผูสมัคร  

    ชื่อ ..........................................................................นามสกุล............................................................อายุ...........................ป 

    ชื่อสถานประกอบการ (ถามี).................................................................................................................................................. 

    ท่ีอยูท่ีติดตอได เลขท่ี.........................หมูท่ี.........................ตรอก/ซอย........................................ถนน.................................. 

    แขวง/ตําบล..............................................อําเภอ............................................จังหวัด........................................................... 

    รหัสไปรษณีย.............................................โทรศัพท.....................................................โทรสาร............................................. 

2. คาใชจายในการฝกอบรม 1,000 บาท (ใหโอนเงินเขาบัญชีเทานั้น)เปนคาถายเอกสาร คาเชาหองอบรม คาอาหารกลางวนั     

    คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม (ไมรวมคาเชาที่พัก ใหผูเขาฝกอบรมจัดหาที่พักเอง) โดยโอนเงินเขาบัญชี ธนาคารกรุงไทย     

    สาขา  เทสโกโลตัส วารินชําราบ  ช่ือบัญชี สวพ.4 เพ่ือการอบรมผูควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร  หมายเลขบัญชี        

    673-1-36630-7 

3. หลักฐานการรับสมัคร 

         หลักฐานการโอนเงิน จํานวน 1 ฉบับ 

         สําเนาบัตรประจําตัวบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกตอง) 

 

 

            (ลงชื่อ)......................................................ผูสมัคร 

       (.........................................................) 

      วันท่ี..................เดือน............................................พ.ศ................. 

หมายเหตุ 
 1. สงหลักฐานในการสมัคร โดยสงจดหมาย EMS หรือลงทะเบียน มาท่ีสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4 

     ตู ปณ. 79 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 หรือทาง Email : Gap-sorworpor4@hotmail.com  

 2. ทางผูจัดจะรับสมัครเฉพาะผูท่ีมีเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวนเทาน้ัน โดยปดรับสมัคร ในวันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 

 3. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารับการฝกอบรมในวันท่ี  31 กรกฎาคม  2563 ทางเว็ปไซต www.oard4.org  โดยการอบรมใหมา 

               รายงานตัวลงทะเบียน เวลา 07.00-08.00 น. และเริ่มอบรม  เวลา 09.00 น. ของการฝกอบรมในแตละรุน 

 4. ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะผูท่ีสงเอกสารยืนยันครบถวน ท้ังน้ีไมอนุญาตใหสงผูแทนเขารับการอบรม หากผูประกอบการแจงความ          

    ประสงคเขารับการฝกอบรมและไดโอนเงินเรียบรอยแลว แตไมสามารถเขารับการฝกอบรมตามกําหนดการ ถือวาสละสิทธิ์และ    

    ผูจัดจะไมคืนเงินใหไมวากรณีได ๆ   

 5. ผูประสงคเขารับการฝกอบรมตองใชแบบตอบรับใหตรงกับรุนท่ีตองการเขารับการฝกอบรม 
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