
 
 

ใบสมัครเขารบัการอบรมใบสมัครเขารบัการอบรม  
โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอรสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ป 2547 

ช่ือ (นาย,นาง,น.ส.)…………………………………………………………………..………………อายุ…………………..…ป 
ตําแหนง …………………………………………………………………………….ระดับ…………………………..………... 

สถานที่ทํางาน  ...…………………………อําเภอ…………………จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย........................ 

โทรศัพท…………………………………………………………..โทรสาร………….…………………………………………. 

การศึกษาสูงสุด…………………สาขาวิชา………………………………………….…………ปที่สําเร็จการศึกษา....................... 

นับถือศาสนา……………………… 

กรุณาใสเครื่องหมาย    ในรุนที่ตองการสมัคร 

             รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 10 – 14 พฤษภาคม  2547   
         หลักสูตรคอมพิวเตอรพ้ืนฐานสําหรับการใชงานในสํานักงาน (Office) 

         หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนระบบงานกอสราง (AutoCAD )   

  หลักสูตรความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับระบบปฏิบัติการ (Operating System) เครือขาย (Network) และ Hardware 

 

 รุนที่ 2 ระหวางวนัที่ 17 – 21 พฤษภาคม  2547   
         หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนระบบงานกอสราง (AutoCAD )   

        หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนระบบงานกอสรางข้ันสูง (Advance AutoCAD) 

     หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการการจดัพิมพเอกสาร (Word Processing) & การนําเสนอ (Presentation)   

  รุนที่ 3 ระหวางวนัที่ 24 – 28  พฤษภาคม  2547   

         หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการตารางคํานวณ (Spread Sheet) 

       หลักสูตรคอมพิวเตอรพ้ืนฐานสําหรับการใชงานในสํานักงาน (Office) 

  หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการระบบฐานขอมูลและการจัดเก็บขอมูล (Database) 

   รุนที่ 4 ระหวางวันที่  31 พฤษภาคม –  4 มิถุนายน  2547   

          หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนระบบงานกอสราง (AutoCAD)   

         หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการตารางคํานวณข้ันสูง (Advance Spread Sheet) 

                            หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการระบบฐานขอมูลและการจัดเก็บขอมูลข้ันสูง (Advance Database) 
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 รุนที่ 5 ระหวางวนัที่  7 - 11  มิถุนายน  2547   

         หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนระบบงานกอสรางข้ันสูง (Advance AutoCAD) 

  หลักสูตรคอมพิวเตอรพ้ืนฐานสําหรับการใชงานในสํานักงาน (Office) 

หลักสูตรความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับระบบปฏิบัติการ (Operating System) เครือขาย (Network) และ Hardware 

 

    รุนที่ 6 ระหวางวันที่  14 - 18  มิถุนายน  2547   
         หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนระบบงานกอสราง (AutoCAD) 

        หลักสูตรคอมพิวเตอรพ้ืนฐานสําหรับการใชงานในสํานักงาน (Office) 

  หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการการจัดพิมพเอกสาร (Word Processing) & การนําเสนอ (Presentation)   

              รุนที่ 7 ระหวางวันที่  21 - 25  มิถุนายน  2547   

                         หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนระบบงานกอสรางข้ันสูง  (Advance AutoCAD)   

                       หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการตารางคํานวณ (Spread Sheet)  

         หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการสราง Web Page เพ่ือการประชาสัมพันธองคกร (Front Page) 

 

             รุนที่ 8 ระหวางวันที่  28 มิถุนายน  - 2 กรกฎาคม 2547 

      หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนระบบงานกอสรางข้ันสูง  (Advance AutoCAD)         

             หลักสูตรคอมพิวเตอรพ้ืนฐานสําหรับการใชงานในสํานักงาน (Office) 

        หลักสูตรความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับระบบปฏิบัติการ (Operating System) เครือขาย (Network) และ Hardware 

         

    รุนที่ 9 ระหวางวันที่  5 - 9 กรกฎาคม 2547   

         หลักสูตรคอมพิวเตอรพ้ืนฐานสําหรับการใชงานในสํานักงาน (Office) 

        หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนระบบงานกอสราง (AutoCAD )   

         หลักสูตรความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับระบบปฏิบัติการ (Operating System) เครือขาย (Network) และ Hardware 

    รุนที่ 10 ระหวางวันที่  12 – 16  กรกฎาคม 2547   

   หลักสูตรคอมพิวเตอรพ้ืนฐานสําหรับการใชงานในสํานักงาน (Office) 

   หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนระบบงานกอสรางข้ันสูง (Advance AutoCAD) 

  หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการการจัดพิมพเอกสาร (Word Processing) & การนําเสนอ (Presentation)   
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 รุนที่ 11 ระหวางวันที่  19 - 23  กรกฎาคม 2547  

  หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการตารางคํานวณ (Spread Sheet) 

  หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการระบบฐานขอมูลและการจัดเก็บขอมูล (Database) 

        หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการสราง Web Page เพ่ือการประชาสมัพันธองคกร (Front Page)  

 

            รุนที่ 12 ระหวางวันที่  26 - 30  กรกฎาคม 2547    

  หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนระบบงานกอสราง (AutoCAD)   

            หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการตารางคํานวณข้ันสูง (Advance Spread Sheet) 

                            หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการระบบฐานขอมูลและการจัดเก็บขอมูลข้ันสูง (Advance Database) 

  รุนที่ 13 ระหวางวันที่  2 – 6 สิงหาคม 2547  

   หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนระบบงานกอสรางข้ันสูง (Advance AutoCAD) 

                          หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการสราง Web Page เพ่ือการประชาสัมพันธองคกร (Front Page) 

  หลักสูตรความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับระบบปฏิบัติการ (Operating System) เครือขาย (Network) และ Hardware 

  รุนที่ 14 ระหวางวันที่  9 - 13  สิงหาคม 2547   
         หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนระบบงานกอสราง (AutoCAD) 

           หลักสูตรคอมพิวเตอรพ้ืนฐานสําหรับการใชงานในสํานักงาน (Office) 

                           หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการการจัดพิมพเอกสาร (Word Processing) & การนําเสนอ (Presentation)   

              รุนที่ 15 ระหวางวันที่  16 – 20 สิงหาคม 2547  
         หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการเขียนระบบงานกอสรางข้ันสูง  (Advance AutoCAD)   

         หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการตารางคํานวณ (Spread Sheet)  

          หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการสราง Web Page เพ่ือการประชาสัมพันธองคกร (Front Page) 

 รุนที่ 16 ระหวางวนัที่  23 - 27  สิงหาคม 2547  

   หลักสูตรคอมพิวเตอรพ้ืนฐานสําหรับการใชงานในสํานักงาน (Office) 

                               หลักสูตรคอมพิวเตอรปฏิบัติการการจัดพิมพเอกสาร (Word Processing) & การนําเสนอ (Presentation)   

      หลักสูตรความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับระบบปฏิบัติการ (Operating System) เครือขาย (Network) และ Hardware 
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รวมทั้งส้ิน.............รุน...........หลักสูตร คาใชจายในการเขารับการอบรมหลักสูตรละ 7,000 บาท /คน รวมเปนเงินทั้งส้ิน................บาท                        

                 หากมีความประสงคจะเขารับการอบรมในรุน/หลักสูตรอื่นตามที่ปรากฏในโครงการ ขอใหระบุช่ือหลักสูตร 

              1.............................................................................ชวงเวลา (เดือน).............................................. 

              2.............................................................................ชวงเวลา (เดือน).............................................. 

              3.............................................................................ชวงเวลา (เดือน).............................................. 

               

  ลงช่ือ………………………………………………………ผูสมัคร 

                     (……………………………………………………..) 

           …………./………………/……………..  

 
 
 
 หมายเหตุ       1.  เวลาที่ใชอบรม  30 ชม. วันจันทร – ศุกร เวลา 08.30 – 16.30 น.   คาใชจายในการอบรมรวมที่พัก อาหาร                  
                      คาวิทยากรและอื่น ๆ คนละ  7,000  บาท/หลักสูตร     
                 2.  สําหรับผูที่ประสงคจะเขารับการอบรมในหลักสูตรขั้นสูง (Advance) จะตองเปนผูที่ผานการอบรมในหลักสูตร 
                     ข้ันพ้ืนฐานของ สถ. (ป พ.ศ.2546)  หรือเปนผูที่ผานการอบรมหลักสูตรดังกลาวจากหนวยงานอื่น หรือเปนผูที่ปฏิบัติงาน 
                         ในตําแหนงและหนาที่ที่เก่ียวของกับการใชโปรแกรมประยุกตดังกลาวในการปฏิบัติงาน หรือเปนผูที่มีความรูข้ันพ้ืนฐานใน 
                          โปรแกรมดังกลาว 

3. ผูเขารับการอบรมรายงานตัวตั้งแตเวลา 08.00 น.  ของวันอบรมวันแรก ณ สถานที่ฝกอบรม โรงแรมบางกอก กอลฟ สปา   
      รีสอรท ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี และพักคางตั้งแตวันแรกของการอบรม 

                   4..   การแตงกาย : ชุดสุภาพ   
                      5.  คาใชจาย :  -  คาเดินทางเบิกจากตนสังกัด 
                                          -  คาใชจายในการฝกอบรมชําระเต็มจํานวนในวันรายงานตัว 

6. เน่ืองจากการอบรมโครงการดังกลาวไดรับความสนใจจากบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน      
จํานวนมาก ในกรณีที่ทานย่ืนใบสมัครเขารับการอบรมในรุน และชวงเวลาใดแลวจะตองพิจารณาวาสามารถเดินทาง
มาเขารับการอบรมตามวันและเวลาดังกลาวไดจริง เพ่ือไมใหเปนการตัดสิทธิ์ของผูเขารับการอบรมทานอื่นที่ย่ืนความ
ประสงครอไว และอาจสงผลกระทบตอการจองหองพักและสถานที่ในการจัดการฝกอบรมได 

             

 

 

 
 
 
 



 
  

 


