
 
 

 
 

ท่ี อว 8206.07/ ว 0988 ๓๙๗๐                    สํานักสงเสริมการบริการวชิาการและภูมิปญญาชุมชน 
                              มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู 2 ตําบลบานพราว  

           อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง  93210 

  23   พฤศจิกายน 2564  

เรื่อง ขอประชาสัมพันธและขอเรียนเชิญสงบุคลากรเขารับการอบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองคการบริหารสวนตําบล/ 
ผูอํานวยการกองการศึกษา/หัวหนาสวน/เจาหนาท่ี/หัวหนาสถานศึกษา/ครู/ครูผูดูแลเด็ก/ 
หรือผูท่ีไดรับมอบหมายในการจัดทําบัญชี 

สิ่งท่ีสงมาดวย รายละเอียดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 1 ฉบับ 

ดวยมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสํานักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน ไดจัดทํา โครงการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใชไฟลโปรแกรมในการบันทึกบัญชี - ปดบัญชี ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โดยนําขอมูลจริงของแตละสังกัดมาบันทึกบัญชี) โดยมีอัตราคาลงทะเบียนคนละ 
3,900 (สามพันเการอยบาทถวน) และกําหนดจัดการฝกอบรม จํานวน 2 รุน 

รุนท่ี 1  ระหวางวันท่ี 26 - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ณ โรงแรมสตาร คอนแวนชั่น อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง (เบอรติดตอโรงแรมสตาร คอนแวนชั่น 038 – 614 - 9017) 

รุนท่ี 2  ระหวางวันท่ี 14 - 16  มกราคม พ.ศ. 2565  ณ โรงแรมไอโฮเต็ล อําเภอเมืองนครพนมจังหวัด
นครพนม (เบอรติดตอโรงแรมไอโฮเต็ล 042 543 355) 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสํานักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน เห็นวาโครงการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกลาว เปนประโยชนตอหนวยงานของทาน จึงขอเชิญทานและบุคลากรเขารวมโครงการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการตามกําหนดการท่ีสงมานี้ ท้ังนี้สามารถสมัครออนไลนในระบบสารสนเทศบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ https://apps.tsu.ac.th/train หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี คุณรสวารินทร  ทองสม 
โทรศัพท 085-6918566  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาจัดสงบุคลากรเขารวมการฝกอบรม จักขอบคุณยิ่ง 
                       

       ขอแสดงความนับถือ 

             
     (อาจารย ดร.พลกฤษณ คลายวิตภัทร) 
               ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ พัทลุง 
                        รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน 
 

สมัครในระบบโดยแสกนบารโคค หรือเขา https://apps.tsu.ac.th/train/ 

 
 
ภารกิจบริการวิชาการและนวัตกรรมสังคม    
โทร/โทรสาร 085 - 6918566 

https://apps.tsu.ac.th/train/


 

 
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เทคนิคการใชไฟลโปรแกรมในการบันทึกบัญชี - ปดบัญชี ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท. 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 (โดยนําขอมูลจริงของแตละสังกัดมาบันทึกบัญชี) 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.4/ว2608 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 เรื่องซักซอม

แนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อางถึง หนังสือกระทรวงการคลัง   ท่ี กค 0410.2/
ว 15 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทํารายงานการเงินประจําป 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดซักซอมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของหนวยงานภายใตสังกัด
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนการจัดทํางบการเงินรวมขององคกรปกครองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหดําเนินการดังนี้ 

ใหหนวยงานภายใตสังกัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกประเภทใชผังบัญชีมาตรฐานท่ีใชในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-laas) เพ่ือจัดทําบัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-laas) ตามแนวทางคูมือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (e-laas) และปรับปรุงบัญชีประจําปงบประมาณ พรอมสงงบทดลองหลังปรับปรุงกอนการ
ปดบัญชีและรายละเอียดประกอบใหองคการปกครองสวนทองถิ่นโดยเร็ว 
 สํานักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ เปนหนวยงานกลางของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ท่ีดําเนินกิจกรรมดานการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชนผานการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในหลักสูตรระยะสั้นไดเล็งเห็นวา บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติหนาท่ีจัดทําบัญชีของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน สังกัด อปท. ตองจัดทําบัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
(e-laas) จะตองมีความรูความเขาใจ มีทักษะในการจัดทําบัญชี การตรวจสอบความถูกตอง การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 
จึงไดจัดทํา โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใชไฟลโปรแกรมในการบันทึกบัญชี – ปดบัญชี ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อปท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โดยนําขอมูลจริงของแตละสังกัดมาบันทักบัญชี) ข้ึน 

2. วัตถุประสงค  
 2.1 เพ่ือใหผูรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีมีความรู ความเขาใจ ในหลักการบันทึกบัญชี  

2.2 เพ่ือใหผูรับผิดชอบสามารถใชไฟลโปรแกรมชวยบันทึกบัญชี ปดงบบัญชีไดอยางถูก 
2.3 เพ่ือใหผูรับผิดชอบสามารถบันทึกบันชีใหเปนปจจุบันพรอมรับการตรวจ หรือเขาสูระบบตอไป 

3. กลุมเปาหมาย  
 3.1 ครู, ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ผูไดรับการแตงตั้งให
จัดทําบัญชี  
 3.2 ผูอํานวยการกองการศึกษา หัวหนาสถานศึกษา นักวิชาการศึกษา เจาหนาท่ีตรวจสอบภายในและผูท่ี
สนใจท่ัวไป 

4. จํานวนผูเขาอบรม/รุน 
 จํานวน 70  คนตอรุน  
 



 
 
 

5. ระยะเวลาดําเนินการและสถานท่ีในการจัดฝกอบรม   
  

รุนท่ี 1  ระหวางวันท่ี 26 - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ณ โรงแรมสตาร คอนแวนชั่น อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง (เบอรติดตอโรงแรมสตาร คอนแวนชั่น 038 – 614 - 901-7) 

รุนท่ี 2  ระหวางวันท่ี 14 - 16  มกราาคม พ.ศ. 2565  ณ โรงแรมไอโฮเต็ล อําเภอเมืองนครพนมจังหวัด
นครพนม (เบอรติดตอโรงแรมไอโฮเต็ล 042 543 355) 
  

6. งบประมาณ 
 6.1 คาลงทะเบียนอบรมระยะเวลา 3 วัน (หลักสูตร 3 วัน) เปนเงินคนละ 3,900 บาท (ไมรวม  คาท่ีพัก)  
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาเอกสาร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสถานท่ีจัดฝกอบรม 
คาวัสดุอุปกรณเครื่องเขียน และคาอินเทอรเน็ต สามารถเบิกไดเต็มจํานวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 ขอ 28 (1) 
 6.2 คาท่ีพัก คาเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง ผู เขาฝกอบรมสามารถเบิกจายจากตนสังกัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และฉบับแกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2558 เม่ือไดรับอนุมัติจากผูบริหารแลว 

7. วิธีการดําเนินการและรูปแบบการฝกอบรม  
การฝกอบรมเปนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีมีการบรรยายและฝกปฏิบัติการจริงโดยใชโปรแกรม การจัดทํา

บัญชี และอ่ืน ๆ มีไฟลงานใหผูเขาอบรมนํากลับไปใช รายละเอียดพอสังเขปมีดังนี้ 
 7.1 เตรียมและมอบอุปกรณบันทึกขอมูลตาง ๆ (แฟตไรท) ใหกับผูเขาอบรมลงเครื่องคอมพิวเตอร 

7.2 บรรยายความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับบัญชี (เฉพาะท่ีจําเปน) 
7.3 ฝกการใชไฟลโปรแกรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในการบันทึกบัญชี 
7.4 เรียนรูข้ันตอนและฝกปฏิบัติการบันทึกบัญชีตามเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริง 
7.5 สรุปหลักการบันทึกบัญชีและการปองการความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึน 
หมายเหตุ ไฟลโปรแกรมมีท้ังหมด 7 ไฟล ใชกับ 1 ศพด. ผูเขาอบรมจะไดรับฟรี 1 ทานตอ 1 ศพด. 

8. ประโยชนท่ีจะไดรับ 
 8.1 ผูรับผิดชอบในการจัดทําบัญชีมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการจัดทําบัญชี 

8.2 ผูรับผิดชอบจัดทําบัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (e-laas)  
ตามแนวทางคูมือการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-laas) ไดถูกตอง 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ภารกิจบริการวิชาการและนวัตกรรมสังคม สํานักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ  

10. ชองทางการสมัคร 
ตามรายละเอียดในใบสมัครท่ีแนบมาทายโครงการฯ 
 
 
 
 
 



 
 
 

11. การชําระคาลงทะเบียน 
ใหชําระคาลงทะเบียนกอนถึงวันฝกอบรมอยางนอย 7 วัน โดยการโอนผานธนาคาร   
 
 
 

 
หมายเหตุ ในนําหลักฐานการโอนเงินมาในวันลงทะเบียนเขาฝกอบรมเพ่ือยืนยันในการรับใบเสร็จ 

12. การมีสิทธิ์รับใบรับรอง 
ผูผานการฝกอบรมจะไดรับประกาศนียบัตรรับรองการฝกอบรมจากสํานักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิ

ปญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ  ซ่ึงตองมีเวลาเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาท้ังหมด 

13. วิทยากรหลัก 
วาท่ีรอยเอกบุญพริษฐ  เหลืองอุมพล 

          ผูเชี่ยวชาญดานการจัดทําบัญชีสถานศึกษา 
 ดร.ทวนธง ครุฑจอน 
    ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

14. การประเมินผลและการตดิตาม 
การประเมินโดยการตอบแบบประเมินโครงการหลังการฝกอบรมและการประสานงานหรือการติดตามโดยใช

กลุมไลน  

15. อุปกรณและเอกสารท่ีผูอบรมตองนํามาใหครบถวน 
ใหนําคอมพิวเตอรจะเปนโนตบุคหรือเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะก็ได โดยเตรียมความพรอมดังนี้ 
15.1 สแกนไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร 
15.2 สายพวง เมา คียบอรด แผนรองเมา  
15.3 ทดลองใชเครื่องคอมพิวเตอร สํารวจความพรอมของเครื่องคอมพิวเตอร 
15.4 ทุกทานตองเขากลุมไลน รุนฝกอบรม เพ่ือรับทราบการเตรียมขอมูลและเอกสารตางๆ ตลอดจนทดสอบ

เครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือไดเตรียมไฟลโปรแกรมใหเหมาะสมกับเครื่องคอมของผูเขาอบรม 
16. มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิค 19 ในหองอบม 
 16.1 ผูเขาอบรมทุกทานตองผานการตรวจวัดอุณหภูมิ 
 16.2 ผูเขาอบรมตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาการฝกอบรม 
 16.3 ผูเขาอบรมตองลางมือดวยเจลแอลกอฮอลกอนเขาหองอบรม 
 16.4 ผูเขาอบรมตองนั่งเวนระยะหางตามท่ีผูจัดกําหนดให (หางไมนอยกวา 1 เมตร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโกโลตัส ปาพะยอม 
ช่ือบัญชี ภารกิจบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
เลขท่ีบัญชี 672 – 7 – 66511 - 7 
 
 
 
 
 

 



 

 
กําหนดการ โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เทคนิคการใชไฟลโปรแกรมในการบันทึกบัญชี – ปดบัญชี ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท. 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(โดยนําขอมูลจริงของแตละสังกัดมาบันทึกบัญชี) 

วันแรก      
13.00 - 16.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการฝกอบรม 
   นําไฟลโปรแกรม และระเบียบท่ีเก่ียวของงลงเครื่องคอมพิวเตอร  
   หมายเหตุ ไฟลงานท้ังหมด ใชไดกับหนึ่งหนวยงานเทานั้น 
วันท่ีสอง 
08.30 - 09.00 น. พิธีเปดการฝกอบรม 
09.00 - 09.30 น. บรรยายหัวขอระเบียบตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
   ท่ีเก่ียวของกับการบันทึกบัญชี   
    อธิบายการใชคูมือในการบันทึกบัญชี ตามเหตุการณตางๆ                       
09.30 - 10.30 น. ศึกษาเรียนรูการใชไฟลโปรแกรมในการบันทึกบันชีตามลําดับข้ันตอน โดยใชเหตุการณ 
   ตัวอยาง (เพ่ือใหผูเขาอบรมใชโปรแกรมไดอยางถูกตอง) 
    1. ฝกใชโปรแกรมทะเบียนคุมงบประมาณ 
    2. ฝกใชโปรแกรมรายงานสถานะการเงินประจําวัน 
    3. ฝกใชโปรแกรมงบทดลอง 
    4. ฝกใชโปรแกรมแยกประเภท 
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 - 12.00 น. ศึกษาเรียนรูการใชไฟลโปรแกรมในการบันทึกบันชีตามลําดับข้ันตอน โดยใชเหตุการณ 
   ตัวอยาง (เพ่ือใหผูเขาอบรมใชโปรแกรมไดอยางถูกตอง)    
    1. ฝกใชโปรแกรมรายงานรับ - จายเงิน  
    2. ฝกใชโปรแกรมรับจริงประกอบรายงาน รับ – จายเงิน 
    3. ฝกใชโปรแกรมจายจริงประกอบรายงาน รับ – จายเงิน 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. ศึกษาเรียนรูการใชไฟลโปรแกรมในการบันทึกบันชีตามลําดับข้ันตอน โดยใชเหตุการณ 
   ตัวอยาง (เพ่ือใหผูเขาอบรมใชโปรแกรมไดอยางถูกตอง) 
    1. ฝกทํางบทดลองปรับปรุงกอนปดบัญชี 
    2. ฝกทํางบทดลองปดบัญชีปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    3. ฝกทํางบทดลองของป 2564 เพ่ือใชเริ่มตนป 2565 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
 
 
 
 



 
 
14.45 – 16.30 น. ฝกปฏิบัติจริง โดยใชขอมูลจริงของแตละศพด. ท่ีนํามา โดยเริ่มบันทึกตามเหตุการณ 
   ท่ีเกิดข้ึนจริงของแตละท่ี เริ่มจากเดือนตุลาคม - เดือนกันยายน 2564 

1. ปฏิบัติการลงทะเบียนคุมงบประมาณ 
2. ปฏิบัติการทํารายงานสถานะการเงินประจําวัน 
3. ปฏบิัติการบันทึกบัญชี งบทดลอง 
4. ปฏิบัติการทําบัญชีแยกประเภท 
5. ปฏิบัติการทํา รายงานรับ - จายเงิน  
6. ปฏิบัติการทํารายรับ – จาย จริง ประกอบรายงาน รับ – จายเงิน 

วันท่ีสาม 
08.30 – 10.30 น. ฝกปฏิบัติจริง โดยใชขอมูลจริงของแตละศพด. ท่ีนํามา (ตอ)    

1. ปฏิบัติการลงทะเบียนคุมงบประมาณ 
2. ปฏิบัติการทํารายงานสถานะการเงินประจําวัน 
3. ปฏบิัติการบันทึกบัญชี งบทดลอง 
4. ปฏิบัติการทําบัญชีแยกประเภท 
5. ปฏิบัติการทํา รายงานรับ - จายเงิน  
6. ปฏิบัติการทํารายรับ - จาย จริง ประกอบรายงาน รับ – จายเงิน  

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 12.00 น. ฝกปฏิบัติจริง โดยใชขอมูลจริงของแตละศพด. ท่ีนํามา (ตอ)    

1. ปฏิบัติการลงทะเบียนคุมงบประมาณ 
2. ปฏิบัติการทํารายงานสถานะการเงินประจําวัน 
3. ปฏบิัติการบันทึกบัญชี งบทดลอง 
4. ปฏิบัติการทําบัญชีแยกประเภท 
5. ปฏิบัติการทํา รายงานรับ - จายเงิน  
6. ปฏิบัติการทํารายรับ – จาย จริง ประกอบรายงาน รับ – จายเงิน 

13.00 – 14.30 น. ฝกปฏิบัติจริง โดยใชขอมูลจริงของแตละศพด. ท่ีนํามา (ตอ)    
1. ปฏิบัติการลงทะเบียนคุมงบประมาณ 
2. ปฏิบัติการทํารายงานสถานะการเงินประจําวัน 
3. ปฏบิัติการบันทึกบัญชี งบทดลอง 
4. ปฏิบัติการทําบัญชีแยกประเภท 
5. ปฏิบัติการทํา รายงานรับ - จายเงิน  
6. ปฏิบัติการทํารายรับ – จาย จริง ประกอบรายงาน รับ – จายเงิน 

14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
14.45 – 15.00 น. ฝกปฏิบัติจริง โดยใชขอมูลจริงของแตละศพด. ท่ีนํามา (ตอ)    

1. ปฏิบัติการทํา งบทดลองปรับปรุงกอนปดบัญชี 
2. ปฏิบัติการ ปดบัญชี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. ปฏบิัติการนําไฟลโปรแกรมใชตอในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

15.00 - 16.30 น. สรุปประเด็นสําคัญของการทําบัญชี แลกเปลี่ยนเรียนรู ตอบขอชักถาม ปดการฝกอบรม 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 



 
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เทคนิคการใชไฟลโปรแกรมในการบันทึกบัญชี - ปดบัญชี ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท. 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(โดยนําขอมูลจริงของแตละสังกัดมาบันทึกบัญชี)  
********************************************************************************** 

วิธีการสมัคร   
1. ใหแสกนบารโคคเขากลุมรุนท่ีตองการเขารวมฝกอบรม 
2. ดาวโหลดเอกสารโครงการ ติดตอสอบถาม และสมัครในระบบโดยแสกนบารโคค หรือเขา 

https://apps.tsu.ac.th/train/ 
 
 
 
 
ทุกทานตองเขากลุมไลน รุนฝกอบรม เพ่ือรับทราบการเตรียมขอมูลและเอกสารตางๆ ตลอดจนทดสอบเครื่อง
คอมพิวเตอร เพ่ือไดเตรียมไฟลโปรแกรมใหเหมาะสมกับเครื่องคอมของผูเขาอบรม 
 
    รุนท่ี 1  ระหวางวันท่ี 26 - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ณ โรงแรมสตาร คอนแวนชั่น     
    อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
    (เบอรติดตอโรงแรมสตาร คอนแวนชั่น 038 – 614 - 901-7) 
 
 
 
 
    รุนท่ี 2  ระหวางวันท่ี 14 -  16  มกราคม พ.ศ. 2565  ณ โรงแรมไอโฮเต็ล  
    อําเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนม  
    (เบอรติดตอโรงแรมไอโฮเต็ล 042 543 355) 
 
      
 ชําระเงินคาลงทะเบียนโอนผานธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโกโลตัส ปาพะยอม  

 ช่ือบัญชีภารกิจบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ  เลขท่ีบัญชี  672 – 7 – 66511 – 7    
 ติดตอสอบถามการลงทะเบียนไดท่ี คุณรสวารินทร  ทองสม โทร 085 691 8566 

    หมายเหตุ     ใหนําหลักฐานการโอนเงินมาในวนัลงทะเบียนเขาฝกอบรมเพ่ือยืนยันในการรับใบเสร็จ 
 

***ผูสมัครเชาอบรมตองเชากลุมเพ่ือซักซอมการเตรียมเอกสารขอมูล เคร่ืองคอมพิวเตอร 
มาใชในการปฏิบัติจริงในวันอบรม 

 

https://apps.tsu.ac.th/train/

