
  ประกาศ 
     สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4 จังหวัดอุบลราชธานี เปดรับสมัครผูเขารับการฝกอบรม    

      หลักสูตร “ผูควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 รุนท่ี 2     
รายเกา อบรมวันท่ี 12-13 กุมภาพันธ 2562 
รายใหม อบรมวันท่ี 14-15 กุมภาพันธ 2562 

          ณ โรงแรมเพชรรัชต การเดน อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 
                  .......................................................................... 

ผูสนใจเขารับการฝกอบรมดําเนินการดังนี ้

1. ผูสนใจเขารับการฝกอบรมตองชําระคาใชจายสําหรับคาเชาสถานท่ี อาหารกลางวันอาหารวางเครือ่งดื่มและอ่ืนๆ โดยโอนเงินเขาบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา เทสโกโลตัส วารินชําราบ ช่ือบัญชี สวพ.4    
    เพ่ือการอบรมผูควบคมุการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร หมายเลขบัญชี 673-1-36630-7 เปนเงิน 800 บาท/คน (ไมรวมคาท่ีพัก) 

2. คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม รายเกา        คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม รายใหม 
    1. เปนผูผานการฝกอบรมมาแลวไมเกิน 5 ป             1. มีอายุตั้งแต 18 ป บริบูรณ หรือบรรลุนิตภิาวะ ณ วันท่ีสมัคร 
                                                                                                     2. มีวุฒิการศึกษาไมต่าํกวา ม.3 หรือเทียบเทา 

                                                                                เอกสารประกอบการรับสมัคร          
รายเกา อบรมวันท่ี 12-13 กุมภาพันธ 2562 รายใหม อบรมวันท่ี 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 จาํนวน 1 ฉบับ (กรณีใบประกาศนียบัตรหมดอายุ 5 ป)/                             4. สําเนาวุฒิการศึกษาไมต่ํากวา ม.3 หรือเทียบเทา จํานวน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกตอง) 
        หรือใบอนุญาตมีไวในครอบครองวัตถุอันตรายท่ีมีช่ือตนเองเปนผูรับผิดชอบ   

3. สงเอกสารประกอบการรบัสมคัรท้ังหมดทางโทรสาร 0-4521-0422-3 หรือ สงทางจดหมาย EMS มาท่ี สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4   ตู ปณ 79   อ.เมือง    จ.อุบลราชธานี 34000 
หรือ ทาง Email Gap-sorworpor4@hotmail.com 

หมายเหตุ 
1. ทานสามารถดาวโหลดเอกสารแบบตอบรับการฝกอบรมไดทางเว็ปไซด  www.oard4.org หรือขอใบสมัครไดท่ีกลุมถายทอดเทคโนโลยี สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4  อุบลราชธานี และศูนยวิจัย     
     และพัฒนาการเกษตรปรจําจังหวัด ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

 2. เปดรับสมัครตั้งแตวันท่ี 12  ธันวาคม 2561 และปดรับสมัครวันท่ี 30 มกราคม 2562 (จะรับสมัครเฉพาะผูมเีอกสารถูกตองครบถวนเทาน้ัน/ไมรับสมัครหนางาน) 
 3. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารับการฝกอบรมในวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 ทางเว็ปไซต  www.oard4.org  รายงานตัวลงทะเบียน 07.00-08.00 น.และเริม่อบรม เวลา 09.00 น. 
 4. ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะผูท่ีสงเอกสารยืนยันครบถวน ไมอนุญาตใหผูแทนเขารับการอบรมและสงวนสทิธ์ิในการไมคืนเงินคาสมัครเขาอบรมหากผูสมคัรไมสะดวกเขารับการฝกอบรมไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
 5. ตรวจสอบรายช่ือผูผานการฝกอบรม และผลคะแนนใน วันท่ี  22 กุมภาพันธ  2562 
 6. มีขอสงสยัในการรับสมัคร ติดตอกลุมถายทอดเทคโนโลยี สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4 โทรศัพท 081-373-0917 หรือ 0-4521-0422-3 ตอ 31 
 7. เบอรโทรศัพทโรงแรมเพชรรัชต การเดน อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 0-4351-9009 (สําหรับจองหองพักหรือสอบถามเสนทาง) 

http://oard4.doa.go.th/%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD


     

    

ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม  

หลกัสูตร”ผู้ควบคุมการขายวตัถุอนัตรายทางการเกษตร” (รุ่นที่ 2 รายเก่า) 

(สําหรับผู้ทีเ่คยผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว) 

วนัที ่ 12-13  กุมภาพนัธ์  2562 

ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น  อ.เมือง  จ.ร้อยเอด็ 

 

ช่ือ(นาย/นาง/น.ส.)..................................................................นามสกลุ...................................................................อาย.ุ....................ปี  

 

ช่ือร้าน (ถา้มี)........................................................................................................................................................................................ 

 

ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได ้ เลขท่ี.....................หมู่ท่ี.................ตรอก/ซอย....................................ถนน............................................................... 

 

แขวง/ตาํบล.................................................เขต/อาํเภอ.................................................จงัหวดั............................................................. 

 

รหสัไปรษณีย.์.................................โทรศพัท.์..............................................................โทรสาร............................................................ 

 

หลกัฐานการรับสมคัร 

             หลกัฐานการโอนเงิน จาํนวน 1 ฉบบั โดยโอนเงนิจาํนวน .................บาท  เข้าธนาคาร .....................................................................           

               สาขา...............................................ช่ือบัญชี.................................................................เลขทีบ่ัญชี....................................................... 

              สาํเนาบตัรประจาํตวับตัรประชาชน จาํนวน 1 ฉบบั (รับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

            สาํเนาใบประกาศผูผ้า่นการอบรมผูค้วบคุมการขายวตัถุอนัตรายทางการเกษตรสาํหรับผูท่ี้เคยผา่นการอบรมมาแลว้ หรือใบอนุญาต 

              มีไวค้รอบครองซ่ึงวตัถุอนัตรายท่ีมีช่ือตนเองเป็นผูรั้บผดิชอบ             

 

     ลงช่ือ........................................................................ผูส้มคัร 

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

      วนัท่ี..............เดือน......................พ.ศ............................ 

หมายเหตุ 

 1. จาํนวนเงนิ  800 บาท เป็นค่าเช่าสถานที ่ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวนั ระหว่างการฝึกอบรม ไม่รวมค่าทีพ่กั 

 2. ส่งหลกัฐานในการสมคัร โดยส่งจดหมาย  EMS  มาที่ สํานักวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่4  ตู้ ปณ 79 อ.เมอืง                         

     จ. อุบลราชธานี 34000 หรือช่องทางอืน่ตามประกาศของ สวพ.4  ทางเวป็ไซต์ www.oard4.org 

 3. หลงัส่งเอกสาร 5 - 10 วนัทาํการ สามารถตรวจสอบรายช่ือผู้สมคัรและเลขทีล่งทะเบียน โทร  081-3730917 หรือ โทร 

      045-210422-3 ต่อ 31 หรือทางเวป็ไซต์ www.oard4.org  ในวนัที ่ 5 กมุภาพนั 2562 

 4. ทางผู้จดัจะรับสมคัรเฉพาะผู้ทีม่เีอกสารหลกัฐานถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น ปิดรับสมคัรรุ่นที ่2 วนัที ่30 มกราคม 2562 

 5. ผู้จดัขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงนิค่าสมคัรฝึกอบรมในกรณทีีผู้่สมคัรไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในวนั เวลา และสถานที ่    

     ดงักล่าว 

 6. ผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมในทุกรุ่น ต้องใช้แบบฟอร์มใบสมคัรของสํานกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่4  เท่านั้น 

 

 

ใบสมัครอบรม รายเก่า 



 

 

 

ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม 

หลกัสูตร”ผู้ควบคุมการขายวัตถุอนัตรายทางการเกษตร” (รุ่นที่ 2 รายใหม่) 

(สําหรับผู้ทีย่ังไม่เคยผ่านการฝึกอบรม) 

สํานักวจัิยและพฒันาการเกษตรเขตที ่4 

วนัที ่ 14-15  กุมภาพนัธ์  2562 

ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น  อ.เมือง  จ.ร้อยเอด็ 

 

ช่ือ(นาย/นาง/น.ส.)..................................................................นามสกลุ...................................................................อาย.ุ....................ปี  

 

ช่ือร้าน (ถา้มี)............................................................................................................................................................................ ............ 

 

ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได ้ เลขท่ี.....................หมู่ท่ี.................ตรอก/ซอย....................................ถนน............................................................... 

 

แขวง/ตาํบล.................................................เขต/อาํเภอ.................................................จงัหวดั............................................................. 

 

รหสัไปรษณีย.์.................................โทรศพัท.์..............................................................โทรสาร............................................................ 

 

หลกัฐานการรับสมคัร 

             หลกัฐานการโอนเงิน จาํนวน 1 ฉบบั โดยโอนเงนิจาํนวน .................บาท  เข้าธนาคาร .....................................................................           

               สาขา.......................................................ช่ือบัญชี.................................................................เลขทีบ่ญัชี............................................... 

              สาํเนาบตัรประจาํตวับตัรประชาชน จาํนวน 1 ฉบบั (รับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

            วฒิุการศึกษาไม่ตํ่ากวา่  ม.3  หรือเทียบเท่า (รับรองสาํเนาถูกตอ้ง)   

 

     ลงช่ือ........................................................................ผูส้มคัร 

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

      วนัท่ี..............เดือน......................พ.ศ............................ 

หมายเหตุ 

 1. จาํนวนเงนิ  800 บาท เป็นค่าเช่าสถานที ่ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวนั ระหว่างการฝึกอบรม ไม่รวมค่าทีพ่กั 

 2. ส่งหลกัฐานในการสมคัร โดยส่งจดหมาย  EMS  มาที่ สํานักวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่4  ตู้ ปณ 79 อ.เมอืง                         

     จ. อุบลราชธานี 34000 หรือช่องทางอืน่ตามประกาศของ สวพ.4  ทางเวป็ไซต์ www.oard4.org 

 3. หลงัส่งเอกสาร 5 - 10 วนัทาํการ สามารถตรวจสอบรายช่ือผู้สมคัรและเลขทีล่งทะเบียน โทร  081-3730917 หรือ โทร 

      045-210422-3 ต่อ 31 หรือทางเวป็ไซต์ www.oard4.org  ในวนัที ่ 5 กมุภาพนั 2562 

 4. ทางผู้จดัจะรับสมคัรเฉพาะผู้ทีม่เีอกสารหลกัฐานถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น ปิดรับสมคัรรุ่นที ่2 วนัที ่30 มกราคม 2562 

 5. ผู้จดัขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงนิค่าสมคัรฝึกอบรมในกรณีทีผู้่สมคัรไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในวนั เวลา และสถานที ่    

     ดงักล่าว 

 6. ผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมในทุกรุ่น ต้องใช้แบบฟอร์มใบสมคัรของสํานกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่4  เท่านั้น 

ใบสมัครอบรม รายใหม่ 


