ประกาศ
โครงการ จัดฝึ กอบรมผู้ควบคุมการใช้ รับจ้ างรมยากาจัดแมลงศัตรู ผลิตผลเกษตร
ระหว่ างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 (เริ่มรับสมัครตั้งแต่ 7 – 31 พฤษภาคม 2562 )
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น และด่ านตรวจพืชท่ าเรื อกรุงเทพ

ค่ าอาหาร – เครื่ องดื่ม ในการฝึ กอบรม คนละ 1,100 บาท

วิธีการสมัคร
1.ผูส้ มัครขอรับอบรมต้องชำระค่ำใช้จ่ำยสำหรับค่ำเช่ำสถำนที่ อำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำง และเครื่ องดื่มโดยตรงให้แก่โรงแรมฯ

โดยโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแจ้ งวัฒนะ ซอย 13 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่ อบัญชี บริษัท รักสยาม พรอพเพอร์ ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้ นท์ 2004 จากัด เลขที่บัญชี 097-301321-3
จานวนเงิน 1,100 บาท
ปิ ดรับสมัครภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (รับจำนวน 300 คน) หำกครบกำหนด 300 คน ปิ ดรับทันที
2.นำหลักฐำนกำรโอนเงินฉบับจริ ง / สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน 1 ใบ (ผู้สมัครต้ องมีอายุ 20 ปี ขึน้ ไป) มำใช้สมัครฝึ กอบรมที่กลุ่มควบคุมวัตถุอนั ตรำย
ตึกโภชำกร ชั้น 2 กรมวิชำกำรเกษตร (ภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน กรุ งเทพฯ ใกล้กบั กรมประมง)
เมื่อสมัครเสร็จแล้วจะได้รับแบบตอบรับ ให้เก็บไว้เป็ นหลักฐำนเพื่อมำรับใบเสร็จรับเงินในวันฝึ กอบรม

เมื่อกรอกใบสมัครและได้ รับแบบตอบรับเรียบร้ อยแล้วจึงถือเป็ นการรับสมัครเข้ าฝึ กอบรม

** หากโอนเงินแต่ ไม่ มาสมัครไม่ ถือเป็ นการรับเข้ าฝึ กอบรม**

หมายเหตุ
1. เบอร์โรงแรมทีเคพำเลซ & คอนเวนชัน่ 02-574-1588 ต่อ 4013 ; 095-6185622 Fax: 02-982-8618 Mobile Phone : 095-6185622 คุณกิ๊ก
(สำหรับจองห้องพัก/สอบถำมเส้นทำง)
2.มีขอ้ สงสัยในกำรสมัคร ติดต่อ 02-940-6670 ต่ อ 161 หรื อ 162

เลขที่….........................
วันที่..............................

ใบสมัคร
หลักสู ตร “ผู้ควบคุมการใช้ รับจ้ างรมยากาจัดแมลงศัตรู ผลิตผลเกษตร”
วันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 (รับสมัครตั้งแต่วนั ที่ 7-31 พฤษภาคม 2562)
ชื่ อ(นาย/นาง/น.ส.)................................................นามสกุล..........................................................
บริษทั / ห้ างร้ าน ...........................................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที.่ .............หมู่ท.ี่ ............ตรอก/ซอย.............................. ถนน........................................
แขวง / ตาบล...............................เขต / อาเภอ............................. จังหวัด.....................................
โทรศัพท์ .......................................................... โทรสาร..............................................................
เลขประจาตัวผู้เสี ยภาษีอากร ........................................................................................................
หลักฐาน ใบรับฝากเงินธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแจ้ งวัฒนะซอย 13 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่ อบัญชี บริษทั รักสยาม พรอพเพอร์ ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้ นท์ 2004 จากัด
เลขทีบ่ ัญชี 097-301321-3 วันที่ ......................................
ลงชื่ อ................................................. ผู้สมัคร
(..................................................)

แบบตอบรับ
เลขที่….........................
วันที่..............................

หลักสู ตร “ผู้ควบคุมการใช้ รับจ้ างรมยากาจัดแมลงศัตรู ผลิตผลเกษตร”
วันที่ 12-14 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชั้ น และด่ านตรวจพืชท่ าเรื อกรุ งเทพ

ชื่ อ(นาย/นาง/น.ส.)................................................นามสกุล..........................................................
บริษทั / ห้ างร้ าน ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ .......................................................... โทรสาร..............................................................
***วันฝึ กอบรมให้นำแบบตอบรับมำด้วย เพื่อใช้เป็ นหลักฐำนแลกใบเสร็ จรับเงิน***
***กรุ ณำจำเลขที่ในแบบตอบรับเพื่อใช้เป็ นเลขประจำตัวผูส้ มัคร และให้นงั่ ตำมเลขที่ประจำตัวเท่ำนั้น***
....................................
ผูร้ ับสมัคร

เตรียมเอกสารให้ ตรวจสอบก่อน
ลงทะเบียน
1. บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง
2. แบบตอบรับทีไ่ ด้ จากวันที่มาสมัคร
กรุ ณาตรวจสอบชื่ อ-นามสกุลให้ ถูกต้ องก่ อน
เซ็นชื่ อนะคะ
*** ให้ นั่งตามเลขทีใ่ บแบบตอบรับเท่ านั้น***

หมายเหตุ: เมื่อ pay เงินแล้ วกรุณานาหลักฐาน
การโอนเงินมาสมัครกับทางกลุ่มควบคุมวัตถุ
อันตราย (กวอ.) สานักควบคุมพืชและวัสดุ
การเกษตร เพื่อรับลาดับเลขทีน่ ั่งอบรม
ทั้งนีห้ าก pay เงินแล้ ว และไม่ มาสมัครกับทาง
กวอ. เมื่อเกิดปัญหาทาง กวอ. จะไม่ รับผิดชอบ

เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการสมัคร
๑. ใบสมัคร
๒. หลักฐานการโอนเงิน (ตัวจริง)
๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

