ประชาสัมพันธ์
เนื่องจากการรั บสมัครอบรมหลักสูตรต่ อเนื่อง 1 วัน รุ่ นที่ 26
ได้ ครบจํานวนรั บสมัคร 65 คน แล้ ว ภาควิชากีฏวิทยา
คณะเกษตร ขอสงวนสิทธิ์รับสมัครเพิ่มเฉพาะผู้ท่ ใี บรั บรอง
จะหมดอายุภายในเดือน มีนาคม 2561 เท่ านัน้

หมายเหตุ หลักสูตรผู้ควบคุมการใช้ วัตถุ
อันตรายเพื่อใช้ รับจ้ าง หลักสูตรรายใหม่ 5 วัน
(อบรม 12 – 16 มีนาคม 2561)
ยังคงเปิ ดรับสมัคร ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 09-1459-4918 (คุณนันท์นภัส)

ใบสมัคร (ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2561)
การเข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพือ่ ใช้รับจ้าง หลักสูตรรายใหม่ (ระยะเวลา 5 วัน)
รุ่นที่ 32 วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561
ณ ชั้น 2 ห้อง 203 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
----------------

 ข้อมูลผูส้ มัครเข้าอบรม
ชื่อ –สกุล……….....................................................................………เลขที่บัตรประชาชน...................................
 บริษัท (ระบุชอื่ ).................................................................. …………  บุคคลธรรมดา
อาหาร  ปกติ
 มังสวิรัต
 มุสลิม
 แพ้อาหาร..................................
ที่อยู่สําหรับจัดส่งเอกสาร……………………….…………………………………..……………….…………………………………..………………
.……………………..…………………………………..……………….…………………………………..………………รหัสไปรษณีย…์ …..………..……
โทรศัพท์ …………….…..…….…….………..……มือถือ………………….....……….…..……..…… โทรสาร …………..…………….….…..
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว ………..……….…….…….…………………นามสกุล ………..…….……………………..…..…….
เป็นเจ้าหน้าที/่ พนักงาน บริษัท ……………………….…………………………………………………………………..………………….. จริง
ลงชื่อ ………….……………….…………………….………………….………......
(หมายเหตุ ลงนามรับรองจากทางบริษทั ต้นสังกัด โดยผู้มีอํานาจของบริษัท / กรณีบุคคลธรรมดาสามารถ
ลงนามรับรองตนเองได้)

 คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
 มีอายุไม่ต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์
 มีเอกสารรับรองประสบการณ์ในการปฏิบัติงานการจัดการแมลงและสัตว์อื่นในบ้านเรือนหรือทาง
สาธารณสุขไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ มีเอกสารแสดงการจบการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

 ขั้นตอนการสมัคร (เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2561)
(ทุกวันทําการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 12.00 น และ 13.00 – 15.00 น ยกเว้นวันหยุดราชการ)

 ดาวน์โหลดใบสมัครการเข้าอบรม จาก

http://www.calendar.ku.ac.th/file/ento.pdf

 เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
2.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้เข้าอบรมฯ (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล โปรดแนบหลักฐาน)

2.2 สําเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารรับรองการทํางานการปฏิบัติงานจากบริษัทต้นสังกัด โดยผู้มี
อํานาจของบริษัท
2.3 สําเนาแสดงการโอนเงิน (โปรดระบุ ชื่อ – สกุล ให้ชัดเจน) โดยมีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 6,000
บาท (หกพันบาทถ้วน) ชําระโดยการโอนเงิน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมใดทั้งสิ้น) ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ชื่อบัญชี “โครงการอบรมผู้ใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง” เลขที่ 374 –1–64435-1
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
 จัดส่งเอกสารจากข้อ  และ  ทั้งหมดได้ที่ E-mail: agrwnt@ku.ac.th
 ผู้เข้าอบรมโทรศัพท์เพื่อยืนยันการสมัครกับภาควิชาฯ หลังการจัดส่งเอกสาร
ทั้งหมดที่ โทรศัพท์ 09-1459-4918 (คุณนันท์นภัส) ทุกวันทําการ จันทร์–ศุกร์ เวลา 09.00–12.00 น
และ เวลา 13.00 – 15.00 น
 ประกาศรายชื่อและเลขที่ประจําตัวผู้เข้าอบรม หลังปิดรับสมัคร 2 วัน ที่
http://www.calendar.ku.ac.th/file/ento.pdf

 เงื่อนไขการสมัครและข้ อมูลเพิ่มเติม:
กรุณาอ่านทุกหัวข้อเพื่อทําความเข้าใจก่อนดําเนินการใดๆ
1. จํานวนรับสมัคร 65 ท่าน หากเต็มจํานวนจะปิดรับสมัครทันที โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(กรณีมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมฯ ไม่ถึง 30 คน ภาควิชากีฏวิทยา ขอสงวนสิทธิ์ในการ งด จัดการอบรม
ในครั้งนี้)
2. ไม่มีการสํารองทีน่ ั่งไว้ก่อน และ ไม่รับสมัครหน้างาน ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
3. ในกรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ ไม่สามารถเข้าอบรมฯ ในรุ่นที่สมัครได้ ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าภายใน 15 วัน ก่อนวันอบรมฯ ไม่เช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่คืนเงินค่าสมัคร
ไม่ว่ากรณีใด
4. ผู้เข้าอบรมฯ กรุณาแต่งกายสุภาพและต้องเข้ารับการอบรมฯ ทุกหัวข้อตลอดการอบรม จึงถือว่ามี
สิทธิ์เข้ารับการทดสอบ เริ่มลงทะเบียนเข้าอบรมฯ เวลา 08.00 น. ของทุกวัน
5. กรุณาพกบัตรประชาชน หรือ บัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ ในวันที่อบรม
6. ผู้เข้าอบรมสามารถติดตามข้อมูลการจัดการอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายฯ ของภาควิชากีฏวิทยา คณะ
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้ทาง http://www.calendar.ku.ac.th/file/ento.pdf
7. ใบสมัครฉบับนี้ท่านสามารถนํามาแสดงกับเจ้าหน้าที่ ณ ลานจอดรถของคณะเกษตรเพื่อขอนํารถ
เข้าจอดได้ (1 ใบ = รถ 1 คัน)
8. หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ โทรศัพท์ 09-1459-4918 (คุณนันท์นภัส)
(กรุณาโทรสอบถามก่อนการโอนเงินทุกครั้งไม่ว่ากรณีใด เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)

สะพานข้ ามบางเขน
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ภ.คหกรรมฯ
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ร้ านสวัสดิ์การฯ
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ู
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ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานที่พักที่ใกล้เคียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (กรุณาโทรศัพท์สอบถามข้อมูลด้วยตัวเอง)
1. KU HOME
โทรศัพท์ 025790010-15
สถานที่ตงั้ : ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดกับสํานักบริการคอมพิวเตอร์
URL : kuhome-greenery.com
2. วิภาวดี แมนชัน่
โทรศัพท์ : 0 2941 2876
สถานที่ตงั้ : ใกล้ รพ.วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
URL : vibhavaditower.com
3. โรงแรมมารวย การ์เด้น
โทรศัพท์ : 0 2561-0510-47 ต่อ 241
สถานที่ตงั้ : ถนนพหลโยธิน 1 ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
URL : maruaygardenhotel.com
4. โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ โฮเทล
โทรศัพท์ : 0 2973 4501-29 ต่อ 111, 112
สถานที่ตงั้ : 73/39 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 บางเขน
URL : ebinahouse.com
5. โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น
โทรศัพท์ : 0 2551 2191
สถานที่ตงั้ : 79 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 หลักสี่ ดอนเมือง
URL : louistavernhotel-bkk.com
6. โรงแรมมิราเคิล
โทรศัพท์ : 0 2575 5599
สถานที่ตงั้ : 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ ดอนเมือง
URL : miraclegrandhotel.com
7. โรงแรมรามาการ์เด้น
โทรศัพท์ : 0 2561 0022 ต่อ 10152
สถานที่ตงั้ : 9/9 ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่
URL : ramagardenshotel.com
8. โรงแรมทีเค พาเลซ
โทรศัพท์ : 0 2574 1588
สถานที่ตงั้ : เลขที่ 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
URL : tkpalace.com
9. โรงแรมคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ : 02 9405700
สถานที่ตงั้ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
URL : www.forest.ku.ac.th
10. พหลโยธิน พาร์ค เพลส
โทรศัพท์ : 02 9427630-9
สถานที่ตงั้ : 2547 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 ตรงข้ามโรงเรียนสารวิทยา ต่อ 1101 –
1102 02 942 7641-3
URL : www.parkplace.co.th

