ที่ อว 8206.07/ว0019๓๙๗๐

สำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู 2 ตำบลบานพราว
อำเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
6 มกราคม 2565

เรื่อง

ขอประชาสัมพันธและขอเรียนเชิญสงบุคลากรเขารับการอบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองคการบริหารสวนตำบล/
ผูอำนวยการกองการศึกษา/หัวหนาสวน/เจาหนาที่/หัวหนาสถานศึกษา/ครู/ครูผูดูแลเด็ก/
หรือผูที่ไดรับมอบหมายในการจัดทำบัญชี
สิ่งที่สงมาดวย รายละเอียดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 ฉบับ
ดวยมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน ไดจัดทำโครงการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใชไฟลโปรแกรม Excel บันทึกบัญชีประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
สถานศึกษา สังกัด อปท. และการใชไฟลโปรแกรมหนาฎีกาเบิกจาย ของ ศพด. ตาม ว 1325 ลว 27 มี.ค. 2562
โดยมีอัตราคาลงทะเบียนคนละ 3,900 (สามพันเการอยบาทถวน) และกำหนดจัดการฝกอบรม จำนวน 4 รุน
รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 28 – 30 มกราคม 2565 ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ จังหวัดสงขลา
รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ 2565 ณ โรงแรมสุนียแกรนด จังหวัดอุบลราชธานี
รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมไอโฮเต็ล จังหวัดนครพนม
รุนที่ 4 ระหวางวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมเรยเดอ ศิตา ปริ้นเซส จังหวัดบุรีรัมย
ในการนี ้ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ โดยสำนั ก ส ง เสริ ม การบริ ก ารวิ ช าการและภู ม ิ ป  ญ ญาชุ ม ชน
เห็นวาโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกลาว เปนประโยชนตอหนวยงานของทาน จึงขอเชิญทานและบุคลากร
เขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการตามกำหนดการที่สงมานี้ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสง
ใบสมั ค รเข า ร ว มการฝ ก อบรม ผ า นระบบ https://apps.tsu.ac.th/train ได ท ี ่ ค ุ ณ รสวาริ น ทร ทองสม
ภารกิจบริการวิชาการและนวัตกรรมสังคม โทรศัพท 08 5691 8566
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาจัดสงบุคลากรเขารวมการฝกอบรม จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(อาจารย ดร.พลกฤษณ คลายวิตภัทร)
ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ พัทลุง
รักษาการแทนผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน ปฏิบัติหนาที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

ภารกิจบริการวิชาการและนวัตกรรมสังคม
โทรศัพท 08 5691 8566

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เทคนิคการใชไฟลโปรแกรม Excel บันทึกบัญชี
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถานศึกษา สังกัด อปท.
และการใชไฟลโปรแกรมหนาฎีกาเบิกจาย ของ ศพด. ตาม ว 1325 ลว 27 มี.ค. 2562
**********************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.4/ว2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรื่อง
ซักซอมแนวทางปฏิบัต ิในการบัน ทึ กบั ญชี ขององค กรปกครองสวนท องถิ่น อางถึง หนังสือกระทรวงการคลั ง
ที่ กค 0410.2/ว 15 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำป
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดซักซอมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของหนวยงานภายใต
สังกัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหจัดทำบัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(e-laas) และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.4/ว3172 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เรื่อง
การใช Excel ชวยในการบันทึกบัญชีของหนวยงานภายใตสังกัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อชวยใหการ
บั นทึ กบั ญชี เป นไปตามแนวทางคู  ม ื อ และหนั งสื อกรมส งเสริ มการปกครองท องถิ ่ น ด วนที ่ ส ุ ด ที ่ มท 0816.2/ว1325
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 เรื่อง กำหนดรูปแบบฎีกาเบิกจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สำนักสงเสริมการบริ การวิชาการและภูมิป ญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทั กษิณ เปนหนวยงานกลางของ
มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ที ่ ด ำเนิ น กิ จ กรรมด า นการบริ ก ารวิ ช าการและภู ม ิ ป  ญ ญาชุ ม ชนผ า นการจั ด ฝ ก อบรม
เชิงปฏิบัติการในหลักสูตรระยะสั้นไดเล็งเห็นวา บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติหนาที่จัดทำบัญชี
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน สังกัด อปท. ตองจัดทำบัญชีนอกระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (e-laas) จะตองมีความรูความเขาใจ มีทักษะในการจัดทำบัญชี การตรวจสอบความถูกตอง การแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น และการผิดพลาดจากการจัดทำฎีกาเบิกจายก็เปนขอควรระวังอยางยิ่ง การใชไฟลโปรแกรมมาชวย
ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผูปฏิบัติงานจึงตองมีความรูและทักษะ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงไดจัดทำ
“โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใชไฟลโปรแกรม Excel บันทึกบัญชีประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสถานศึกษา สังกัด อปท. และการใชไฟลโปรแกรมหนาฎีกาเบิกจาย ของ ศพด. ตาม ว 1325 ลว 27 มี.ค. 2562” ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูรับผิดชอบในการจัดทำบัญชีมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการจัดทำบัญชี และจัดทำ
ฎีกาเบิกจายไดถูกตอง
2.2 เพื่อใหผูรับผิดชอบจัดทำบัญชีและจัดทำฎีกาเบิกจายเขาใจการนำไฟลโปรแกรมตาง ๆ มาใชในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. กลุมเปาหมาย
3.1 ครู, ผูช วยครูผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. หรือผูที่ไดรับมอบหมาย ผูไดรับการแตงตั้งให
จัดทำบัญชี หรือ ฎีกาเบิกจาย
3.2 ผู  อำนวยการกองการศึ กษา หัว หนาสถานศึกษา นักวิช าการศึกษา เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
และผูที่สนใจทั่วไป

-24. จำนวนผูเขาอบรม/รุน
จำนวน 50 คนตอรุน
5. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ในการจัดฝกอบรม
รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 28 – 30 มกราคม 2565 ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ จังหวัดสงขลา
รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ 2565 ณ โรงแรมสุนียแกรนด จังหวัดอุบลราชธานี
รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมไอโฮเต็ล จังหวัดนครพนม
รุนที่ 4 ระหวางวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมเรยเดอ ศิตา ปริ้นเซส จังหวัดบุรีรัมย
6. งบประมาณ
6.1 คาลงทะเบียนอบรมระยะเวลา 3 วัน (หลักสูตร 3 วัน) เปนเงินคนละ 3,900 บาท (ไมรวมคาที่พัก)
เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาเอกสาร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสถานที่จัดฝกอบรม
คาวัสดุอุปกรณเครื่องเขียน และคาอินเทอรเน็ต สามารถเบิกไดเต็มจำนวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วา
ดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ขอ 28 (1)
6.2 ค า ที่ พ ั ก ค า เดิ น ทาง ค า เบี ้ ย เลี ้ ย ง ผู  เ ข า ฝ ก อบรมสามารถเบิ ก จ า ยจากต น สั ง กั ด ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2558 เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบริหารแลว
7. วิธีการดำเนินการและรูปแบบการฝกอบรม
การฝกอบรมเปนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีการบรรยายและฝกปฏิบัติการจริงโดยใชไฟลโปรแกรม
การจัดทำบัญชี และฎีกา รายละเอียดพอสังเขปมีดังนี้
7.1 นำขอมูลลงเครื่องคอมของผูเขาอบรม
7.2 บรรยายความรูพื้นฐาน ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวกับบัญชี และฎีกา
7.3 ฝกการใชไฟลโปรแกรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการบันทึกบัญชี/ฎีกาเบิกจาย
7.4 เรียนรูขั้นตอนและฝกปฏิบัติการบันทึกบัญชีตามเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงของแตละที่ ฝกการใชหนาฎีกา
7.5 สรุปหลักการบันทึกบัญชีและการปองการความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
8. ประโยชนที่จะไดรับ
8.1 ผูรับผิดชอบในการจัดทำบัญชีมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการจัดทำบัญชี และจัดทำฎีกา
เบิกจายไดถูกตอง
8.2 ผูรับผิดชอบจัดทำบัญชีและจัดทำฎีกาเบิกจายเขาใจการนำไฟลโปรแกรมตาง ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ภารกิจบริการวิชาการและนวัตกรรมสังคม สำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
10. ชองทางการสมัคร
ตามรายละเอียดในใบสมัครที่แนบมาทายโครงการฯ

-311. การชำระคาลงทะเบียน
ใหชำระคาลงทะเบียนกอนถึงวันฝกอบรมอยางนอย 7 วัน โดยการโอนผานธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาควนขนุน อำเภอควนขนุน
ชื่อบัญชี ภารกิจบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่บัญชี 672 – 7 – 66511 – 7
(หมายเหตุ ไมรับชำระคาลงทะเบียนดวยเงินสดหนางาน)
หมายเหตุ ในนำหลักฐานการโอนเงินมาในวันลงทะเบียนเขาฝกอบรมเพื่อยืนยันในการรับใบเสร็จ
12. การมีสิทธิ์รับใบรับรอง
ผูผานการฝกอบรมจะไดรับประกาศนียบัตรรับรองการฝกอบรมจากสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและ
ภูมิปญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งตองมีเวลาเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาทั้งหมด
13. วิทยากรหลัก
วาที่รอยเอกบุญพริษฐ เหลืองอุมพล
ผูเชี่ยวชาญดานการจัดทำบัญชีสถานศึกษา
วิทยากรเครือขายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
14. การประเมินผลและการติดตาม
การประเมินโดยการตอบแบบประเมินโครงการหลังการฝกอบรมและการประสานงานหรือการติดตามโดย
ใชกลุมไลน
15. อุปกรณและเอกสารที่ผูอบรมตองนำมาใหครบถวน
ใหนำคอมพิวเตอรจะเปนโนตบุคหรือเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะก็ได โดยเตรียมความพรอมดังนี้
15.1 สแกนไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร
15.2 สายพวง เมา คียบอรด แผนรองเมา
15.3 ทดลองใชเครื่องคอมพิวเตอร สำรวจความพรอมของเครื่องคอมพิวเตอร
15.4 ขอมูลและเอกสารที่ตองนำมาจะ แจงใหทราบในไลนกลุมรุนที่สมัครอบรม
16. มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิค 19 ในหองอบม
16.1 ผูเขาอบรมทุกทานตองผานการตรวจวัดอุณหภูมิ
16.2 ผูเขาอบรมตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาการฝกอบรม
16.3 ผูเขาอบรมตองลางมือดวยเจลแอลกอฮอลกอนเขาหองอบรม
16.4 ผูเขาอบรมตองนั่งเวนระยะหางตามที่ผูจัดกำหนดให (หางไมนอยกวา 1 เมตร)
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โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เทคนิคการใชไฟลโปรแกรม Excel บันทึกบัญชี
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถานศึกษา สังกัด อปท.
และการใชไฟลโปรแกรมหนาฎีกาเบิกจาย ของ ศพด. ตาม ว 1325 ลว 27 มี.ค. 2562
**********************************************************************************
โครงการนี้เนนใหความรูเรื่องการทำบัญชี และการใชไฟลโปรแกรม บันทึกบัญชี ปงบประมาณ พ.ศ.
2564 หรือบันทึกบัญชี ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใชขอมูลจริงจาก ศพด,โรงเรียน ของผูเชาอบรม และ
การจัดทำฎีกาเบิกจาย
วันแรก
13.00 - 16.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการฝกอบรม
วันที่สอง
08.30 - 09.00 น. พิธีเปดและกลาวตอนรับโดย ผูบริหารสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและ
ภูมิปญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
09.00 - 09.30 น. บรรยายหัวขอระเบียบตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.4/ว2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรื่องซักซอมแนวทางปฏิบัติในการ
บันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
09.30 - 10.30 น. ใหความรู มีรายละเอียดดังนี้
1) ใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการบัญชีภาครัฐ
2) ศึกษาเรียนรูการใชผังรายการบัญชี
3) ศึกษาเรียนรูขั้นตอนการปฏิบัติการรับ การจาย ระเบียบที่เกี่ยวของ
4) ผังการใชโปรแกรมในการบันทึกบัญชี งบทดลอง,บัญชีแยกประเภท, รายงานรับ - จายเงิน,
รายรับจริงประกอบรายงาน รับ – จายเงิน, รายจายจริงประกอบรายงาน รับ – จายเงิน,
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.45 - 12.00 น. ศึกษาเรียนรูการใชไฟลโปรแกรม Excel ในการบันทึกบัญชี
(ผูเขาอบรมจะไดรับไฟลงบทดลอง ไปใชปฏิบัติงาน)
1) ศึกษาเรียนรูการใชไฟลโปรแกรมทะเบียนคุม
2) ศึกษาเรียนรู การใชไฟลรายงานสถานะการเงิน ประจำวัน ฝกปฏิบัติการออก “ใบ
รายงานสถานะการเงินประจำวัน, ใบรายงานเช็คที่อนุมัติแลวผูมีสิทธิยังไมมารับ,
ทะเบียนคุมเช็ค
3) ศึกษาเรียนรูการใชไฟลงบทดลอง ฝกปฏิบัติการออก “ใบนำสงเงิน,ใบสำคัญสรุปใบ
นำสงเงิน,ใบผานรายการรับ (RV),ใบบันทึกการตรวจรับ,ใบผานรายการตั้งหนี้ (AP),
ใบผานรายการจาย (PV),ใบผานรายการทั่วไป (JV),รายการบันทึกบัญชี,ผังบัญชีและ
งบทดลอง”
4) ศึกษาเรียนรูการใชไฟลแยกประเภท ฝกปฏิบัติการทำบัญชีแยกประเภทและการปริ้น
แตละหมวด
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12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.

14.30 - 14.45 น.
14.45 - 16.30 น.

วันที่สาม
08.30 - 10.30 น.

10.30 - 10.45 น.
10.45 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.

14.30 - 14.45 น.
14.45 - 15.00 น.
15.00 - 16.30 น.

5) ศึกษาเรียนรูการใชไฟล รายงานรับ - จายเงิน ฝกปฏิบัติการลงจำนวนเงิน และการปริ้น
6) ศึกษาเรียนรูการใชไฟล รับจริงประกอบรายงานรับ – จายเงิน ฝกปฏิบัติการลงจำนวนเงิน
และการปริ้น
7) ศึกษาเรียนรูการใชไฟล รับจริงประกอบรายงานรับ – จายเงิน ฝกปฏิบัติการลงจำนวน
เงิน และการปริ้น
8) ศึกษาเรียนรูการทำงบทดลองปรับปรุงกอนปดบัญชี การคิดคาเสื่อม, รายการคางรับ ฯ
9) ศึกษาเรียนรูการปดบัญชี
10) การพิสุจนยอด และการนำไฟลโปรแกรมใชตอในปงบประมาณถัดไป
11) การระวังขอผิดพลาด การแกไขและปองกันการผิดพลาด
พักรับประทานอาหาร
ปฏิบัติการบันทึกบัญชีโดยใชขอมูลของ ศพด.หรือโรงเรียนที่ผูเขาอบรมนำมา
1. บันทึกทะเบียนคุมงบประมาณ
2. จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน
3. บันทึกบัญชี (งบทดลอง)
พักรับประทานอาหารวาง
ปฏิบัติการบันทึกบัญชีโดยใชขอมูลของ ศพด.หรือโรงเรียนที่ผูเขาอบรมนำมา(ตอ)
1. บันทึกทะเบียนคุมงบประมาณ
2. จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน
3. บันทึกบัญชี (งบทดลอง)
ปฏิบัติการบันทึกบัญชีโดยใชขอมูลของ ศพด.หรือโรงเรียนที่ผูเขาอบรมนำมา(ตอ)
1. บัญชีแยกประเภท
2. จัดทำ รายงานรับ - จายเงิน
3. จัดทำรับจริงประกอบรายงานรับ - จายเงิน
4. จัดทำจายจริงประกอบรายงานรับ - จายเงิน
พักรับประทานอาหารวาง
ปฏิบัติการบันทึกบัญชีโดยใชไฟลโปรแกรมตามรายการตัวอยางที่เกิดขึ้นจริง (ตอ)
1. การจัดทำงบทดลองปรับปรุงกอนปดบัญชี
2. การจัดทำงบทดลองปดบัญชีประจำป
3. การตรวจสอบและแกไข ยอดที่ไมถูกตอง
พักรับประทานอาหาร
การใชหนาฎีกาเบิกจาย(ผูเขาอบรมจะไดรับไฟลโปรแกรมฎีกาไปใช)
1.บรรยายขอระเบียบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สดุ ที่ มท 0816.2/ว1325 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 เรื่อง กำหนด
รูปแบบฎีกาเบิกจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ฝกการใชไฟลโปรแกรมฎีกา แบบที่ 1 แบบที่ 3 แบบที่ 4 และแบบที่ 5
พักรับประทานอาหารวาง
สรุปเนื้อหาสาระสำคัญของการจัดทำบัญชีและฎีกาเบิกจาย
แลกเปลี่ยนเรียนรู รับฟงขอเสนอแนะ และตอบขอซักถาม
พิธีมอบเกียรติบัตรและปดการอบรม
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โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เทคนิคการใชไฟลโปรแกรม Excel บันทึกบัญชี
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถานศึกษา สังกัด อปท.
และการใชไฟลโปรแกรมหนาฎีกาเบิกจาย ของ ศพด. ตาม ว 1325 ลว 27 มี.ค. 2562
**********************************************************************************
1. ผูสมัครอบรมกรอกรายละเอียดดังตอไปนี้
ชือ่ หนวยงานองคการปกครองสวนทองถิ่น...................................................................................................................
เลขที.่ .....................ตำบล............................อำเภอ.......................จังหวัด................ระหัสไปรษณีย.............................
รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 28 – 30 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ อ. หาดใหญ จ. สงขลา
รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมสุนียแกรนด อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 4 - 6 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมไอโฮเต็ล อ. เมืองนครพนม จ. นครพนม
รุนที่ 4 ระหวางวันที่ 11 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเรยเดอ ศิตา ปริ้นเซส อ. เมือง จ. บุรีรัมย
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหนง
เบอรโทรศัพท
1
2
3
4
5
6
2. ใหผูสมัครทุกทานสแกน QR COODE เขากลุมรุน เพื่อรับทราบการเตรียมตัวเขาอบรม
3. การสงใบสมัคร ใหถายรูปใบสมัครสงในไลนกลุมรุน
รุนที่ 1 จ.สงขลา
รุนที่ 2 จ.อุบล
รุนที่ 3 จ.นครพนม
รุนที่ 4 จ. บุรีรัมย

คาลงทะเบียน
คนละ 3,900 บาท (สามพันเการอยบาทถวน) (รวมคาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสาร
ประกอบการอบรม กระเปาเอกสาร และประกาศนียบัตรฯ ชำระคาลงทะเบียนผานบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาควน
ขนุน อ.ควนขนุน ชื่อบัญชี ภารกิจบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี 672 – 7 – 66511 – 7 สง
หลักฐานการโอนเขาไลนกลุมรุนและนำมาแสดงในวันเขาอบรม ติดตอสอบถาม คุณรสวารินทร ทองสม โทร 085 691
8566
ลงชื่อ

(……………..……………………………….)
ผูบังคับบัญชา

