ประกาศ

ผูสนใจเขารับการฝกอบรมดําเนินการดังนี้

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี เปดรับสมัครผูเขารับการฝกอบรม
หลักสูตร “ผูควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 รุนที่ 2
รายเกา อบรมวันที่ 12-13 กุมภาพันธ 2562
รายใหม อบรมวันที่ 14-15 กุมภาพันธ 2562
ณ โรงแรมเพชรรัชต การเดน อ.เมือง จ.รอยเอ็ด
..........................................................................

1. ผูสนใจเขารับการฝกอบรมตองชําระคาใชจายสําหรับคาเชาสถานที่ อาหารกลางวันอาหารวางเครือ่ งดื่มและอื่นๆ โดยโอนเงินเขาบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา เทสโกโลตัส วารินชําราบ ชื่อบัญชี สวพ.4
เพื่อการอบรมผูควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร หมายเลขบัญชี 673-1-36630-7 เปนเงิน 800 บาท/คน (ไมรวมคาที่พัก)
2. คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม รายเกา
คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม รายใหม
1. เปนผูผานการฝกอบรมมาแลวไมเกิน 5 ป
1. มีอายุตั้งแต 18 ป บริบูรณ หรือบรรลุนิตภิ าวะ ณ วันที่สมัคร
2. มีวุฒิการศึกษาไมตา่ํ กวา ม.3 หรือเทียบเทา

เอกสารประกอบการรับสมัคร

รายเกา อบรมวันที่ 12-13 กุมภาพันธ 2562
รายใหม อบรมวันที่ 14-15 กุมภาพันธ 2562
1 แบบตอบรับการฝกอบรม (ดาวโหลดเอกสารทางเว็ปไซด www.oard4.org)
1. แบบตอบรับการฝกอบรม (ดาวโหลดเอกสารทางเว็ปไซด www.oard4.org)
2. หลักฐานการโอนเงิน จํานวน 1 ฉบับ
2. หลักฐานการโอนเงิน จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกตอง)
3. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกตอง)
4. สําเนาใบประกาศนียบัตร จํานวน 1 ฉบับ (กรณีใบประกาศนียบัตรหมดอายุ 5 ป)/
4. สําเนาวุฒิการศึกษาไมต่ํากวา ม.3 หรือเทียบเทา จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกตอง)
หรือใบอนุญาตมีไวในครอบครองวัตถุอันตรายทีม่ ีชื่อตนเองเปนผูรับผิดชอบ
3. สงเอกสารประกอบการรับสมัครทั้งหมดทางโทรสาร 0-4521-0422-3 หรือ สงทางจดหมาย EMS มาที่ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ตู ปณ 79 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
หรือ ทาง Email Gap-sorworpor4@hotmail.com

หมายเหตุ

1. ทานสามารถดาวโหลดเอกสารแบบตอบรับการฝกอบรมไดทางเว็ปไซด www.oard4.org หรือขอใบสมัครไดที่กลุมถายทอดเทคโนโลยี สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี และศูนยวจิ ัย
และพัฒนาการเกษตรปรจําจังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
2. เปดรับสมัครตั้งแตวันที่ 12 ธันวาคม 2561 และปดรับสมัครวันที่ 30 มกราคม 2562 (จะรับสมัครเฉพาะผูมเี อกสารถูกตองครบถวนเทานั้น/ไมรับสมัครหนางาน)
3. ประกาศรายชื่อผูม ีสิทธิ์เขารับการฝกอบรมในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562 ทางเว็ปไซต www.oard4.org รายงานตัวลงทะเบียน 07.00-08.00 น.และเริม่ อบรม เวลา 09.00 น.
4. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผูที่สงเอกสารยืนยันครบถวน ไมอนุญาตใหผแู ทนเขารับการอบรมและสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินคาสมัครเขาอบรมหากผูสมัครไมสะดวกเขารับการฝกอบรมไมวา กรณีใดๆทั้งสิ้น
5. ตรวจสอบรายชื่อผูผานการฝกอบรม และผลคะแนนใน วันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
6. มีขอสงสัยในการรับสมัคร ติดตอกลุมถายทอดเทคโนโลยี สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 โทรศัพท 081-373-0917 หรือ 0-4521-0422-3 ตอ 31
7. เบอรโทรศัพทโรงแรมเพชรรัชต การเดน อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 0-4351-9009 (สําหรับจองหองพักหรือสอบถามเสนทาง)

ใบสมัครอบรม รายเก่ า
ใบสมัครเข้ าร่ วมการฝึ กอบรม
หลักสู ตร”ผู้ควบคุมการขายวัตถุอนั ตรายทางการเกษตร” (รุ่ นที่ 2 รายเก่ า)
(สํ าหรับผู้ทเี่ คยผ่ านการฝึ กอบรมมาแล้ ว)
วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์ เด้ น อ.เมือง จ.ร้ อยเอ็ด
ชื่อ(นาย/นาง/น.ส.)..................................................................นามสกุล...................................................................อายุ.....................ปี
ชื่อร้าน (ถ้ามี)........................................................................................................................................................................................
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ เลขที่.....................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย....................................ถนน...............................................................
แขวง/ตําบล.................................................เขต/อําเภอ.................................................จังหวัด.............................................................
รหัสไปรษณี ย.์ .................................โทรศัพท์...............................................................โทรสาร............................................................
หลักฐานการรับสมัคร
หลักฐานการโอนเงิน จํานวน 1 ฉบับ โดยโอนเงินจํานวน .................บาท เข้ าธนาคาร .....................................................................
สาขา...............................................ชื่อบัญชี .................................................................เลขทีบ่ ัญชี.......................................................
สําเนาบัตรประจําตัวบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้อง)
สําเนาใบประกาศผูผ้ า่ นการอบรมผูค้ วบคุมการขายวัตถุอนั ตรายทางการเกษตรสําหรับผูท้ ี่เคยผ่านการอบรมมาแล้ว หรื อใบอนุญาต
มีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอนั ตรายที่มีชื่อตนเองเป็ นผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

ลงชื่อ........................................................................ผูส้ มัคร
(.................................................................................)
วันที่..............เดือน......................พ.ศ............................

1. จํานวนเงิน 800 บาท เป็ นค่ าเช่ าสถานที่ ค่ าอาหารว่ างและอาหารกลางวัน ระหว่ างการฝึ กอบรม ไม่ รวมค่ าทีพ่ กั
2. ส่ งหลักฐานในการสมัคร โดยส่ งจดหมาย EMS มาที่ สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ตู้ ปณ 79 อ.เมือง
จ. อุบลราชธานี 34000 หรือช่ องทางอืน่ ตามประกาศของ สวพ.4 ทางเว็ปไซต์ www.oard4.org
3. หลังส่ งเอกสาร 5 - 10 วันทําการ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและเลขทีล่ งทะเบียน โทร 081-3730917 หรือ โทร
045-210422-3 ต่ อ 31 หรือทางเว็ปไซต์ www.oard4.org ในวันที่ 5 กุมภาพัน 2562
4. ทางผู้จดั จะรับสมัครเฉพาะผู้ทมี่ เี อกสารหลักฐานถูกต้ องครบถ้ วนเท่ านั้น ปิ ดรับสมัครรุ่นที่ 2 วันที่ 30 มกราคม 2562
5. ผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ าสมัครฝึ กอบรมในกรณีทผี่ ้สู มัครไม่ สามารถเข้ ารับการฝึ กอบรมในวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่ าว
6. ผู้สมัครเข้ ารับการฝึ กอบรมในทุกรุ่น ต้ องใช้ แบบฟอร์ มใบสมัครของสํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 เท่ านั้น

ใบสมัครอบรม รายใหม่

ใบสมัครเข้ าร่ วมการฝึ กอบรม
หลักสู ตร”ผู้ควบคุมการขายวัตถุอนั ตรายทางการเกษตร” (รุ่ นที่ 2 รายใหม่ )
(สํ าหรับผู้ทยี่ ังไม่ เคยผ่ านการฝึ กอบรม)
สํ านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์ เด้ น อ.เมือง จ.ร้ อยเอ็ด

ชื่อ(นาย/นาง/น.ส.)..................................................................นามสกุล...................................................................อายุ.....................ปี
ชื่อร้าน (ถ้ามี)........................................................................................................................................................................................
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ เลขที่.....................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย....................................ถนน...............................................................
แขวง/ตําบล.................................................เขต/อําเภอ.................................................จังหวัด.............................................................
รหัสไปรษณี ย.์ .................................โทรศัพท์...............................................................โทรสาร............................................................
หลักฐานการรับสมัคร
หลักฐานการโอนเงิน จํานวน 1 ฉบับ โดยโอนเงินจํานวน .................บาท เข้ าธนาคาร .....................................................................
สาขา.......................................................ชื่อบัญชี.................................................................เลขทีบ่ ญ
ั ชี...............................................
สําเนาบัตรประจําตัวบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้อง)
วุฒิการศึกษาไม่ต่าํ กว่า ม.3 หรื อเทียบเท่า (รับรองสําเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ

ลงชื่อ........................................................................ผูส้ มัคร
(.................................................................................)
วันที่..............เดือน......................พ.ศ............................

1. จํานวนเงิน 800 บาท เป็ นค่ าเช่ าสถานที่ ค่ าอาหารว่ างและอาหารกลางวัน ระหว่ างการฝึ กอบรม ไม่ รวมค่ าทีพ่ กั
2. ส่ งหลักฐานในการสมัคร โดยส่ งจดหมาย EMS มาที่ สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ตู้ ปณ 79 อ.เมือง
จ. อุบลราชธานี 34000 หรือช่ องทางอืน่ ตามประกาศของ สวพ.4 ทางเว็ปไซต์ www.oard4.org
3. หลังส่ งเอกสาร 5 - 10 วันทําการ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและเลขทีล่ งทะเบียน โทร 081-3730917 หรือ โทร
045-210422-3 ต่ อ 31 หรือทางเว็ปไซต์ www.oard4.org ในวันที่ 5 กุมภาพัน 2562
4. ทางผู้จดั จะรับสมัครเฉพาะผู้ทมี่ เี อกสารหลักฐานถูกต้ องครบถ้ วนเท่ านั้น ปิ ดรับสมัครรุ่นที่ 2 วันที่ 30 มกราคม 2562
5. ผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ าสมัครฝึ กอบรมในกรณีทผี่ ้สู มัครไม่ สามารถเข้ ารับการฝึ กอบรมในวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่ าว
6. ผู้สมัครเข้ ารับการฝึ กอบรมในทุกรุ่น ต้ องใช้ แบบฟอร์ มใบสมัครของสํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 เท่ านั้น

