ประกาศ
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 3
รายเก่า อบรมวันที่ 29-30 เมษายน 2562
รายใหม่ อบรมวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
..........................................................................
ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมดาเนินการดังนี้

1. ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมต้องชาระค่าใช้จ่ายสาหรับค่าเช่าสถานที่ อาหารกลางวันอาหารว่างเครือ่ งดื่มและอื่นๆ โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา เทสโก้โลตัส วารินชาราบ ชื่อบัญชี สวพ.4
เพื่อการอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร หมายเลขบัญชี 673-1-36630-7 เป็นเงิน 800 บาท/คน (ไม่รวมค่าที่พัก)
2. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม รายเก่า
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม รายใหม่
1. เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วไม่เกิน 5 ปี
1. มีอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ หรือบรรลุนิตภิ าวะ ณ วันที่สมัคร
2. มีวุฒิการศึกษาไม่ตากว่
่ า ม.3 หรือเทียบเท่า

เอกสารประกอบการรับสมัคร
รายเก่า อบรมวันที่ 29-30 เมษายน 2562
รายใหม่ อบรมวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562
1 แบบตอบรับการฝึกอบรม (ดาวโหลดเอกสารทางเว็ปไซด์ www.oard4.org)
1. แบบตอบรับการฝึกอบรม (ดาวโหลดเอกสารทางเว็ปไซด์ www.oard4.org)
2. หลักฐานการโอนเงิน จานวน 1 ฉบับ
2. หลักฐานการโอนเงิน จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
3. สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
4. สาเนาใบประกาศนียบัตร จานวน 1 ฉบับ (กรณีใบประกาศนียบัตรหมดอายุ 5 ปี)/
4. สาเนาวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่า ม.3 หรือเทียบเท่า จานวน 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
หรือใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายทีม่ ีชื่อตนเองเป็นผู้รับผิดชอบ
3. ส่งเอกสารประกอบการรับสมัครทั้งหมดทางโทรสาร 0-4521-0422-3 หรือ ส่งทางจดหมาย EMS มาที่ สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ตู้ ปณ 79 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 หรือ
ทาง Email Gap-sorworpor4@hotmail.com

หมายเหตุ
1. ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารแบบตอบรับการฝึกอบรมได้ทางเว็ปไซด์ www.oard4.org หรือขอใบสมัครได้ที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี และศูนย์วจิ ัย
และพัฒนาการเกษตรประจาจังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
2. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2562 และปิดรับสมัครวันที่ 19 เมษายน 2562 (จะรับสมัครเฉพาะผูม้ ีเอกสารถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น/ไม่รับสมัครหน้างาน)
3. ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมในวันที่ 23 เมษายน 2562 ทางเว็ปไซต์ www.oard4.org รายงานตัวลงทะเบียน 07.00-08.00 น.และเริม่ อบรม เวลา 09.00 น.
4. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ส่งเอกสารยืนยันครบถ้วน ไม่อนุญาตให้ผแู้ ทนเข้ารับการอบรมและสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครเข้าอบรมหากผู้สมัครไม่สะดวกเข้ารับการฝึกอบรมไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้น
5. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม และผลคะแนนใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
6. มีข้อสงสัยในการรับสมัคร ติดต่อกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 โทรศัพท์ 081-373-0917 หรือ 0-4521-0422-3 ต่อ 31
7. เบอร์โทรศัพท์โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 0-45-331-655 (สาหรับจองห้องพักหรือสอบถามเส้นทาง)

ใบสมัครอบรม รายเก่า
ใบสมัครเข้ าร่ วมการฝึ กอบรม
หลักสู ตร”ผู้ควบคุมการขายวัตถุอนั ตรายทางการเกษตร” (รุ่ นที่ 3 รายเก่า)
(สาหรับผู้ทเี่ คยผ่ านการฝึ กอบรมมาแล้ว)
วันที่ 29-30 เมษายน 2562
ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ชื่อ(นาย/นาง/น.ส.)..................................................................นามสกุล...................................................................อายุ.....................ปี
ชื่อร้าน (ถ้ามี)........................................................................................................................................................................................
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ เลขที่.....................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย....................................ถนน...............................................................
แขวง/ตาบล.................................................เขต/อาเภอ.................................................จังหวัด.............................................................
รหัสไปรษณี ย.์ .................................โทรศัพท์...............................................................โทรสาร............................................................
หลักฐานการรับสมัคร
หลักฐานการโอนเงิน จานวน 1 ฉบับ โดยโอนเงินจานวน .................บาท เข้ าธนาคาร .....................................................................
สาขา...............................................ชื่ อบัญชี.................................................................เลขทีบ่ ัญชี.......................................................
สาเนาบัตรประจาตัวบัตรประชาชน จานวน 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
สาเนาใบประกาศผูผ้ า่ นการอบรมผูค้ วบคุมการขายวัตถุอนั ตรายทางการเกษตรสาหรับผูท้ ี่เคยผ่านการอบรมมาแล้ว หรื อใบอนุญาต
มีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอนั ตรายที่มีชื่อตนเองเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ลงชื่อ........................................................................ผูส้ มัคร
(.................................................................................)
วันที่..............เดือน......................พ.ศ............................

หมายเหตุ
1. จานวนเงิน 800 บาท เป็ นค่ าเช่ าสถานที่ ค่ าอาหารว่ างและอาหารกลางวัน ระหว่ างการฝึ กอบรม ไม่ รวมค่ าทีพ่ กั
2. ส่ งหลักฐานในการสมัคร โดยส่ งจดหมาย EMS มาที่ สานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ตู้ ปณ 79 อ.เมือง
จ. อุบลราชธานี 34000 หรื อช่ องทางอื่นตามประกาศของ สวพ.4 ทางเว็ปไซต์ www.oard4.org
3. หลังส่ งเอกสาร 5 - 10 วันทาการ สามารถตรวจสอบรายชื่ อผู้สมัครและเลขทีล่ งทะเบียน โทร 081-3730917 หรื อ โทร
045-210422-3 ต่ อ 31 หรื อทางเว็ปไซต์ www.oard4.org ในวันที่ 23 เมษายน 2562
4. ทางผู้จดั จะรับสมัครเฉพาะผู้ทมี่ เี อกสารหลักฐานถูกต้ องครบถ้ วนเท่ านั้น ปิ ดรับสมัครรุ่นที่ 3 วันที่ 19 เมษายน 2562
5. ผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ าสมัครฝึ กอบรมในกรณีทผี่ ้สู มัครไม่ สามารถเข้ ารับการฝึ กอบรมในวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่ าว
6. ผู้สมัครเข้ ารับการฝึ กอบรมในทุกรุ่น ต้ องใช้ แบบฟอร์ มใบสมัครของสานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 เท่ านั้น

ใบสมัครอบรม รายใหม่
ใบสมัครเข้ าร่ วมการฝึ กอบรม
หลักสู ตร”ผู้ควบคุมการขายวัตถุอนั ตรายทางการเกษตร” (รุ่ นที่ 3 รายใหม่ )
(สาหรับผู้ทยี่ ังไม่ เคยผ่านการฝึ กอบรม)
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ชื่อ(นาย/นาง/น.ส.)..................................................................นามสกุล...................................................................อายุ.....................ปี
ชื่อร้าน (ถ้ามี)........................................................................................................................................................................................
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ เลขที่.....................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย....................................ถนน...............................................................
แขวง/ตาบล.................................................เขต/อาเภอ.................................................จังหวัด.............................................................
รหัสไปรษณี ย.์ .................................โทรศัพท์...............................................................โทรสาร............................................................
หลักฐานการรับสมัคร
หลักฐานการโอนเงิน จานวน 1 ฉบับ โดยโอนเงินจานวน .................บาท เข้ าธนาคาร .....................................................................
สาขา.......................................................ชื่ อบัญชี.................................................................เลขทีบ่ ัญชี...............................................
สาเนาบัตรประจาตัวบัตรประชาชน จานวน 1 ฉบับ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่า ม.3 หรื อเทียบเท่า (รับรองสาเนาถูกต้อง)
ลงชื่อ........................................................................ผูส้ มัคร
(.................................................................................)
วันที่..............เดือน......................พ.ศ............................

หมายเหตุ
1. จานวนเงิน 800 บาท เป็ นค่ าเช่ าสถานที่ ค่ าอาหารว่ างและอาหารกลางวัน ระหว่ างการฝึ กอบรม ไม่ รวมค่ าทีพ่ กั
2. ส่ งหลักฐานในการสมัคร โดยส่ งจดหมาย EMS มาที่ สานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ตู้ ปณ 79 อ.เมือง
จ. อุบลราชธานี 34000 หรื อช่ องทางอื่นตามประกาศของ สวพ.4 ทางเว็ปไซต์ www.oard4.org
3. หลังส่ งเอกสาร 5 - 10 วันทาการ สามารถตรวจสอบรายชื่ อผู้สมัครและเลขทีล่ งทะเบียน โทร 081-3730917 หรื อ โทร
045-210422-3 ต่ อ 31 หรื อทางเว็ปไซต์ www.oard4.org ในวันที่ 23 เมษายน 2562
4. ทางผู้จดั จะรับสมัครเฉพาะผู้ทมี่ เี อกสารหลักฐานถูกต้ องครบถ้ วนเท่ านั้น ปิ ดรับสมัครรุ่นที่ 3 วันที่ 19 เมษายน 2562
5. ผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ าสมัครฝึ กอบรมในกรณีทผี่ ้สู มัครไม่ สามารถเข้ ารับการฝึ กอบรมในวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่ าว
6. ผู้สมัครเข้ ารับการฝึ กอบรมในทุกรุ่น ต้ องใช้ แบบฟอร์ มใบสมัครของสานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 เท่ านั้น

