




                                                                                
 

 

                                 
 

       ใบสมัครเขารวมโครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ  
    สําหรับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

     รุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี 1 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 
 

                                       วันที่ ...........................................  
1. ชื่อผูสมัคร ( นาย,นาง,นางสาว ) ...................................................................  นามสกุล.................................................................. 

ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ  Name Mr., Mrs., Miss: .................................................... Surname: ......................................... 
2. ตําแหนง..................................................................................................................................ระดับ...................................................... 

สังกัด.....................................................................................................จังหวัด...................................................................................... 
3. สถานที่ทํางาน ....................................................................................................ถนน.......................................................................... 

ตําบล.........................................อาํเภอ........................................จงัหวัด.................................................รหัสไปรษณีย.................... 
4. หมายเลขโทรศัพทที่อาจารยสามารถติดตอได  ( หากมีการเปลี่ยนแปลงโปรดแจงทันที )   

ท่ีทํางาน...................................................................................................มือถอื .................................................................................... 
โทรสาร....................................................................................โทรศัพทท่ีบาน...................................................................................  

5. E-mail Address:  ( ถามี )................................................................................................................................................................... 
6. วัน เดือน ป เกดิ...................................................... อายุ ......................... ป  

วุฒิการศึกษา    อนุปริญญาหรือต่ํากวา     ปริญญาตรี        สูงกวาปริญญาตรี   
7. การชําระเงิน   โอนเงินเขาบัญชี  ณ วันที่ ....................................................................................................................................... 

( กรุณานําใบแจงยอดการชําระเงินที่ไดแนบมาไปชําระเงินไดที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทกุสาขาทั่วประเทศ )  
8. พรอมกันนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารประกอบการสมัคร   ขอใหผูสมัครทําเครื่องหมาย / ลงใน    

  สําเนาแบบฟอรมการชําระเงินคาใชจายในการฝกอบรม จํานวน 16,000 บาท ของธนาคาร จํานวน 1 ฉบับ  
                        สําเนาบัตรขาราชการหรือบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ  
 

     ลงช่ือ.................................................................... ผูสมัคร 
                                                              ( ....................................................................... )  
      
หมายเหตุ  * สงใบสมัครฯ หรือ แฟกซ ถึง ศูนยประสานงานโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต   

128/365 อาคารพญาไทพลาซา ชั้น 33 ถนนพญาไท   เขตราชเทวี   กรุงเทพฯ 10400     
โทรศัพท : 02-612-9540-2, 02-612-9546-7, 02-215-2931-4  
แฟกซ : 02-215-2937, 02-612-9545, 02- 642-4042, 02-910-4295 

        E- mail Address: eng4dla@gmail.com 



ศูนยประสานงานโครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
128/365 อาคารพญาไทพลาซา ชั้น 33  ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท : 02-612-9540-2, 02-612-9546-7, 02-215-2931-4 แฟกซ : 02-215-2937

ใบแจงการชําระเงิน

( สําหรับผูชําระ )

ชื่อ-นามสกุล....................................................................................... เบอรโทรติดตอ...............................................................
ตําแหนง............................................................................................ สังกัด...............................................................................
ตําบล..............................................  อําเภอ.................................................... จังหวัด.................................................................
การชําระเงิน กรุณานําหลักฐานนี้ไปชําระเงินไดท่ี  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
คาใชจายในการฝกอบรม  16,000 บาท และ คาธรรมเนียมการชําระเงิน (ท่ัวประเทศ) 25 บาท รวมเปนเงิน  16,025 บาท

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
          ( โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ อปท. ) ช่ือ-นามสกุล………...…….......…………………..…………………

Ref.1 เลขประจําตัวประชาชน…………………...…...………………
ธนาคารกรุงไทย Comp Code: 8183 Tel…………………………….......……………...…………………

* รับเฉพาะเงินสดเทานั้น
บาท/Baht

16,000

สําหรับเจาหนาท่ีผูรับเงิน :
กําหนดชําระเงินภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2548
(เก็บเอกสารฉบับนี้ไวเปนหลักฐานการสมัคร) ผูรับเงิน ...................................... สาขา.......................................

วันท่ี............................................................................................

กรุณาตัดตามรอยปรุ / Please cut along the dotted line

ใบแจงการชําระเงิน

( สําหรับธนาคาร)

            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
           ( โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ อปท. ) ช่ือ-นามสกุล………...…………….........…………….........………..

Ref.1 เลขประจําตัวประชาชน…………….......………...………….…
ธนาคารกรุงไทย Comp Code: 8183 Tel…………………………………………...……...….......……..…

* รับเฉพาะเงินสดเทานั้น
บาท/Baht

16,000

สําหรับเจาหนาท่ีผูรับเงิน :
กําหนดชําระเงินภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2548

ผูรับเงิน ...................................... สาขา.......................................
วันท่ี............................................................................................

หนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน

*ใหผูสมัครใชใบแจงยอดการชําระเงิน 1 ชุดตอผูสมัคร 1 คน เทานั้น

โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน รุนท่ี 1

หนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน
จํานวนเงินเปนตัวหนังสือ /Amount in words

จํานวนเงินเปนตัวหนังสือ /Amount in words



 
 

      
 
วิธีการสมัคร 
 
      ใหผูสมัคร กรอกใบสมัครตามแบบฟอรมท่ีใหมา และจัดสงใบสมัครพรอมสําเนาใบแจงยอด
การชําระเงินคาใชจายในการฝกอบรม จํานวน 16,000 บาท ตอ คน ของธนาคาร และสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ ( อยางใดอยางหนึ่ง ) 
  

• รับสมัครระหวางวันอังคารที่  1- วันพุธท่ี 30  พฤศจิกายน 2548  
• ใหผูสมัครใชแบบฟอรมใบสมัคร และใบแจงยอดการชําระเงิน 1 ชุดตอผูสมัคร 1 คน เทานั้น  

( โดยสามารถถายสําเนาได ) 
• ผูสมัครสามารถดูรายละเอียดตางๆ ไดท่ีเว็บไซดของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

(www.thailocaladmin.go.th) 
• ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี  โทร. 02-612-9540-2, 02-612-9546-7, 02-215-2931-4  

 
วิธีการสงใบสมัคร และสําเนาหลักฐานการโอนเงิน 
 

• สงแฟกซใบสมัครและสําเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่ 02-215-2937, 02-612-9545, 
  02-642-4042, 02-910-4295 
 
• สงทางไปรษณีย มาที่ ศูนยประสานงานโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
     128/365  อาคารพญาไทพลาซา  ช้ัน 33  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 
• สงทางอีเมล มาที่ eng4dla@gmail.com 




