
โครงการฝกอบรม 
หลักสูตร  “อัญมณีศาสตรและเครื่องประดับ”  รุนที่ 21 

ระหวางวันที่  3 มิถุนายน –  2 กันยายน  2550 
สํานักสงเสริมและฝกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

------------------------------------ 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 
  ปจจุบันอัญมณีเปนสินคาที่มีความสําคัญของประเทศไทย  ทั้งเปนสินคาสงออกที่สามารถ
นํารายไดเขาสูประเทศได  และภายในประเทศไทยก็ยังมีอุตสาหกรรมและรานคาอัญมณีและเครื่องประดับ
อยูเปนจํานวนมาก  แตยังขาดผูที่มีความรูความสามารถที่จะประกอบอาชีพนี้ได  อีกทั้งยังมีผูบริโภคสินคา
อัญมณีและเครื่องประดับที่ไมสามารถเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับใหเหมาะสมกับคุณภาพและราคา
ได 
  ดวยเหตุนี้ สํานักสงเสริมและฝกอบรม รวมกับ ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จึงไดจัดฝกอบรมหลักสูตร “อัญมณีศาสตรและเครื่องประดับ”  เพื่อเปนการ
เสริมสรางความรูใหกับผูที่มีความเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับและประชาชนผูสนใจ
ทั่วไป  ใหมีความรูเกี่ยวกับอัญมณีตางๆ  และมีความสามารถในการตรวจสอบและประเมินราคาอัญมณี
และเครื่องประดับได เพื่อนําไปประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
2.วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของอัญมณี 
2.2 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถตรวจแยกอัญมณีที่สําคัญชนิดตางๆ ไดตามคุณสมบัติที่

สําคัญ  โดยใชเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห 
2.3 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถตรวจแยกอัญมณีธรรมชาติ  อัญมณีสังเคราะห  อัญมณี

เลียนแบบ  และอัญมณีปรับปรุงคุณภาพไดในระดับเบื้องตน 
2.4 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถอธิบายคุณภาพและประเมินคุณภาพของอัญมณีที่

สําคัญๆ ได  และนําความรูไปใชในการประเมินราคาซื้อขาย 
2.5 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูเกี่ยวกับเครื่องประดับชนิดตางๆที่ทําดวยทอง  ทองคํา

ขาว  เงิน  และแพลทินัม 
2.6 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถตรวจสอบทองจริง  ทองปลอม  และประเมินคุณภาพ

ของทองได 
2.7 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถอธิบายและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานเครื่องประดับได 
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3.ระยะเวลาการฝกอบรม 

รุนที่ 21 : วันที่  3 มิถุนายน – 2 กันยายน  2550  (วันอาทิตย เวลา  9.00-16.00 น) 
  
4.คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 
 บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจดานอัญมณีและเครื่องประดับ ผูที่ทํางานหรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวของ
ทางดานอัญมณีและเครื่องประดับ 
 
5.จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 
 รับจํานวนไมเกิน  30 คน 
6.หนวยงานที่รับผิดชอบ 

6.1 ฝายฝกอบรม  สํานักสงเสริมและฝกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
6.2 ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
7.สถานที่ฝกอบรม 

หองปฏิบัติการอัญมณี  ตึกฟสิกส  ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน  กรุงเทพฯ 

 
8.เทคนิคการฝกอบรม 
 ประกอบดวยการบรรยาย การฝกปฏิบัติจริง และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
  8.1  ตลาด ซื้อ-ขาย พลอย  จังหวัดจันทบุรี 
 8.2  บริษัท ผลิต เครื่องประดับอัญมณี 
 
9.วิทยากรในการฝกอบรม 
 9.1 อาจารยสุรีย  ลิขิตตชัย   ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 9.2 ผศ.ศิวาพร  สหวัฒน  ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 9.3 ผศ.สุธี  หงษสุมาลย  อาจารยพิเศษภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร  
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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10.หลักสูตรการฝกอบรม 
 หัวขอวิชา ทฤษฎี/ชม. ปฏิบัติ/ชม. 

1. - ความหมายของอัญมณีศาสตร การจําแนกอัญมณี อัญมณีธรรมชาติ อัญมณีสังเคราะห  อัญมณีทําเทียม  
เลียนแบบ  และอัญมณีที่ผานการปรับปรุงคุณภาพ 

- ปฏิบัติการและสาธิตตัวอยางอัญมณีชนิดตางๆ 

3 
 
- 

- 
 

3 
2. - การตรวจวิเคราะหอัญมณี  การตรวจลักษณะตางๆ ที่มองเห็น (สี  รูปราง  การเจียระไน  และประกาย) การ

ตรวจลักษณะทางแสงดวยโพลาริสโคป  การวัดคาดัชนีหักเหดวยรีแฟรกโตมิเตอร  การดูสีแฝดดวยไดโครส
โคป  การเรืองแสงและการดูดกลืนแสงของพลอย การหาคาความถวงจําเพาะ 

- ปฏิบัติการตรวจวิเคราะหอัญมณีดวยเครื่องมือตางๆ 

3 
 
 
- 

- 
 
 

3 
3. - การดูลักษณะตําหนิธรรมชาติของพลอยดวยกลองจุลทรรศนและลูป เนนพลอยคอรันดัม เบริล  โกเมน  ทัวร

มาลีน เชอรคอน  สปเนล  โทแพช  หยก  โอปอล   
- ปฏิบัติการดูลักษณะตําหนิของพลอยธรรมชาติดวยกลองจุลทรรศนและลูป 

3 
 
- 

- 
 

3 

4. - พลอยสังเคราะห  การตรวจแยกพลอยธรรมชาติและพลอยสังเคราะห (ทับทิมสังเคราะห  ไพลินสังเคราะห  
มรกตสังเคราะห และโอปอลสังเคราะห )  พลอยเลียนแบบ  พลอยปรับปรุงคุณภาพ  และการตรวจแยก
พลอยจากพลอยเลียนแบบ  และพลอยปรับปรุงคุณภาพ 

- ปฏิบัติการตรวจวิเคราะหทับทิมสังเคราะห  ไพลินสังเคราะห  บุษราคัมสังเคราะห  มรกตสังเคราะห พลอย
เทียม  พลอยเลียนแบบ/พลอยปรับปรุงคุณภาพ 

3 
 
 
- 

- 
 
 

3 

5. ปฏิบัติการตรวจวิเคราะหอัญมณี - 6 
6. - ทบทวนความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหอัญมณีทดสอบความรูและสอบปฏิบัติการตรวจวิเคราะหอัญมณี 

- ปฏิบัติการตรวจวิเคราะหอัญมณี 
3 
- 

- 
3 

7. - หลักการประเมินคุณภาพพลอยสีตางๆ และหยก 
- ปฏิบัติการประเมินคุณภาพพลอยสี 

3 
- 

- 
3 

8. - ไขมุก  การเกิดไขมุก  ประเภทของไขมุก  
การวิเคราะหแยกประเภทไขมุก  การประเมินคุณภาพและราคาไขมุก 

        การประเมินคุณภาพและราคาหยก  อัญมณีที่สําคัญในตลาดโลกและไขมุก 
- ปฏิบัติการวิเคราะหแยกประเภท  ประเมินคุณภาพและราคาไขมุกและหยก 

3 
 
 
- 

- 
 
 

3 
9. ศึกษาดูงานนอกสถานที่  ตลาดคาพลอยจังหวัดจันทบุรี 6 - 

10. - เพชร ลักษณะรูปแบบการเจียระไน ตําหนิภายในของเพชร การตรวจแยกเพชรจากพลอยเลียนแบบเพชร
ตางๆ  เชน  มอยสซาไนต  จีจีจี  แย็ก  คิวบิกเซอรโคเนีย   

- ปฏิบัติการตรวจแยกเพชรและพลอยเลียนแบบเพชร  

3 
 
- 

- 
 

3 
11. - หลักการประเมินคุณภาพ และการประเมินราคาเพชร 

- ปฏิบัติการประเมินคุณภาพและราคาตลาดเพชรในโลก 
3 
- 

- 
3 

12. - ชนิดและมาตรฐานของโลหะที่นํามาทําเครื่องประดับ  
- การผลิตตัวเรือนและเครื่องประดับอัญมณีแตละประเภท การดูแลรักษาอัญมณีและเครื่องประดับ 
- ปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเครื่องประดับ/ทอง   

3 
 
- 

- 
 

3 
13. - อัญมณีที่สําคัญในตลาดโลกและ การประเมินราคาเครื่องประดับ 

- ปฏิบัติ การประเมินราคาเครื่องประดับ 
3 
- 

- 
3 

14. - สอบวัดผลความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
- ศึกษาดูงานนอกสถานที่  ดูการผลิตและจําหนายของโรงงานผลิตเครื่องประดับ 

- 
3 

3 
- 

15. ทบทวนสรุปความรูดานอัญมณีและเครื่องประดับ  และพิธีมอบประกาศนียบัตร 3 - 
 รวม (รวมทั้งหมด 87 ชั่วโมง) 45 42 
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11.การประเมินผล 

11.1 ประเมินผลจากการทดสอบความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในระหวางการฝกอบรมและ
ประเมินผลขั้นสุดทาย  โดย 

- สอบขอเขียน 1 ชั่วโมง  โดยครอบคลุมความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
- สอบปฏิบัติ 2 ชั่วโมง โดยผูเขารับการอบรมตองทําการประเมินคุณภาพของพลอย  

จํานวน 3 เม็ด เม็ดละไมเกิน 15 นาที และประเมินคุณภาพเครื่องประดับ 2 ชิ้น  ชิ้นละ
ไมเกิน 15 นาที 

11.2 ประเมินผลโครงการในระหวางการฝกอบรมและเมื่อเสร็จส้ินการฝกอบรมโดยใชแบบสอบถาม
เพื่อประเมินทัศนคติที่มีตอการบริหารจัดการโครงการ,  เนื้อหาหลักสูตร,  ระยะเวลา  ฯลฯ 

12.การรับรองผล 
 ผูมีสิทธิ์สอบและรับใบประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะตองมีคุณสมบัติผาน
เกณฑดังตอไปนี้ 

- ขาดเรียนไมเกิน 2 คร้ัง (12 ชั่วโมง) 
- สอบผานขอเขียนและปฏิบัติ ในระดับไมตํ่ากวารอยละ 90 

 
13.คณะทํางาน 

1. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม   ที่ปรึกษา 
2. หัวหนาภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร   ที่ปรึกษา 
3. หัวหนาฝายฝกอบรม      ที่ปรึกษา 
4. อ.สุรีย  ลิขิตตชัย      ที่ปรึกษา 
5. ผศ.ศิวาพร  สหวัฒน      ที่ปรึกษา 
6. อ.รัตนา  อังกสิทธิ์      ที่ปรึกษา 
7. บุคลากรฝายฝกอบรม     คณะทํางาน 
8. บุคลากรฝายบริหารและธุรการทั่วไป    คณะทํางาน 
9. บุคลากรฝายพัฒนาสื่อเพื่อการสงเสริมฯ   คณะทํางาน 
10. นางสาววิมลวรรณ  ไสยมรรคา              หัวหนาโครงการ 
11. นายประวิทย  รายา                เลขานุการโครงการ 
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14.การรับสมัคร 
 
 ผูที่ประสงคจะเขารับการฝกอบรม  สามารถติดตอขอรายละเอียดเพิ่มเติมและสํารองที่นั่งไดที่ 
ฝายฝกอบรม  อาคารวิทยบริการ  ชั้น 4  สํานักสงเสริมและฝกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จตุจักร  
กรุงเทพฯ10900  โทร. 0-2942-8822  ตอ 220,229 ภายในวันที่  28 พฤษภาคม  2550 
 
15.  คาใชจายในการฝกอบรม 
 
 ผูเขารวมการฝกอบรมจะตองชําระคาลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม คนละ 26,500 บาท  
(สองหมื่นหกพันหารอยบาทถวน) โดยสามารถชําระคาลงทะเบียนไดโดยวิธีตางๆ ดังนี้ 
 1. ชําระเปนเงินสด 
 2. ชําระเปนธนาณัติ  ส่ังจาย  โครงการพัฒนาบุคลากร  ตู ปณ.1044  ปณฝ.เกษตรศาสตร  
กรุงเทพฯ 10903  
 3. ชําระโดยการโอนเงินเขาบัญชี ชื่อ  “ฝกอบรม”  ประเภทบัญชีออมทรัพย 
 3.1 ธนาคารทหารไทย สาขายอยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เลขที่ 069-2-16628-3 
 3.2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขายอยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เลขที่ 374-1-10524-7 
 โดย FAX ใบสมัครและสําเนาใบโอนมาที่ฝายฝกอบรม  โทร. 0-2942-8830 กด 0 
 
 กรณีที่ผูสมัครไดชําระคาลงทะเบียนแลว แตไมสามารถเขารับการฝกอบรมไดทางโครงการฯ จะ
คืนเงินคาลงทะเบียนใหเพียง 70% และจะจัดสงเอกสารประกอบการฝกอบรมใหกับผูเขารับการฝกอบรม 
หลังจากเสร็จส้ินการฝกอบรมแลว 
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กําหนดการฝกอบรม 
หลักสูตร “อัญมณีศาสตรและเครื่องประดับ”  รุนที่  21 

ระหวางวันที่  3  มิถุนายน –  2 กันยายน  2550 
ณ  หองปฏิบัติการอัญมณี  ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

ครั้งที่ 1 วันอาทิตยที่  3 มิถุนายน  2550 
 08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน 
 08.45 – 09.00 น. พิธีเปดการอบรม 
 09.00 – 12.00 น.  ความหมายของอัญมณีศาสตร 
    ลักษณะการเกิดของอัญมณีธรรมชาติ 
    การจําแนกอัญมณี  อัญมณีธรรมชาติ  อัญมณีสังเคราะห 
    อัญมณีทําเทียม  เลียนแบบ  และอัญมณีที่ผานการปรับปรุงคุณภาพ 
    คุณสมบัติตางๆ ของอัญมณี 
 13.00 – 16.00 น. ปฏิบัติการและสาธิตตัวอยางอัญมณีชนิดตางๆ 
 

ครั้งที่ 2 วันอาทิตยที่  10 มิถุนายน  2550 
 09.00 – 12.00 น. การตรวจวิเคราะหอัญมณี 
    การตรวจลักษณะตางๆ ที่มองเห็น (สี รูปราง การเจียระไน และประกาย) 
    การตรวจลักษณะทางแสงดวยโพลาริสโคป 
    การวัดคาดัชนีหักเหดวยรีแฟรกโตมิเตอร 
    การดูสีแฝดดวยไดโครสโคป 
    การเรืองแสงและการดูดกลืนแสงของพลอย 
    การหาคาความถวงจําเพาะ 
 13.00 – 16.00 น. ปฏิบัติการตรวจวิเคราะหอัญมณีดวยเครื่องมือตางๆ 
 

ครั้งที่ 3  วันอาทิตยที่   17 มิถุนายน  2550 
 09.00 – 12.00 น.    การดูลักษณะตําหนิธรรมชาติของพลอยดวยกลองจุลทรรศนและลูป 
                                           เนนพลอยคอรันดัม เบริล โกเมน ทัวรมาลีน เซอรคอน สปเนล โทแพซ  
                                           หยก โอปอลและไขมุก 
 13.00 – 16.00 น.   ปฏิบัติการดูลักษณะตําหนิของพลอยธรรมชาติดวยกลองจุลทรรศนและลูป 
 

ครั้งที่ 4  วันอาทิตยที่  24 มิถุนายน  2550 
 09.00 – 12.00 น.    พลอยสังเคราะห  การตรวจแยกพลอยธรรมชาติและพลอยสังเคราะห 
        (ทับทิมสังเคราะห  ไพลินสังเคราะห  มรกตสังเคราะห  และโอปอลสังเคราะห) 

     พลอยเลียนแบบ  พลอยปรับปรุงคุณภาพ  และการตรวจแยกพลอยจากพลอย 
     เลียนแบบ  และพลอยปรับปรุงคุณภาพ 

13.00 – 16.00 น.   ปฏิบัติการตรวจวิเคราะหทับทิมสังเคราะห  ไพลินสังเคราะห บุษราคัมสังเคราะห   
                                           มรกตสังเคราะห พลอยเทียม พลอยเลียนแบบ/ พลอยปรับปรุงคุณภาพ 
ครั้งที่ 5  วันอาทิตยที่  1 กรกฎาคม 2550 
 09.00 – 12.00 น.   ปฏิบัติการตรวจวิเคราะหอัญมณี 
 13.00 – 16.00 น.   ปฏิบัติการตรวจวิเคราะหอัญมณี 
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ครั้งที่ 6  วันเสารที่  7 กรกฎาคม  2550 
 09.00 – 10.00 น.    ทบทวนความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหอัญมณี  ทดสอบความรูภาคทฤษฎี 
 10.00 – 12.00 น.    สอบปฏิบัติการตรวจวิเคราะหอัญมณี 
 13.00 – 16.00 น.    ฝกปฏิบัติการตรวจวิเคราะหอัญมณี 
 

ครั้งที่ 7  วันอาทิตยที่  8 กรกฎาคม  2550 
 09.00 – 12.00 น.    หลักการประเมินคุณภาพและการประเมินราคาพลอยสีตางๆและหยก 
 13.00 – 16.00 น.    ปฏิบัติการประเมินคุณภาพ  และการประเมินราคาพลอยสี 
 

ครั้งที่ 8  วันอาทิตยที่  15 กรกฎาคม  2550 
 09.00 – 12.00 น.     ไขมุก การเกิดไขมุก ประเภทของไขมุก 
      การวิเคราะหแยกประเภทไขมุก การประเมินคุณภาพและราคาไขมุก 
      การประเมินคุณภาพและราคาหยก  อัญมณีที่สําคัญในตลาดโลกและไขมุก 
 13.00 – 16.00 น.     ปฏิบัติการวิเคราะหแยกประเภท  ประเมินคุณภาพและราคาไขมุกและหยก 
 

ครั้งที่ 9  วันเสารที่  21 กรกฎาคม  2550 
 09.00 – 12.00 น.   เพชร  ลักษณะรูปแบบการเจียระไน  ตําหนิภายในของเพชร 

การตรวจแยกเพชรจากพลอยเลียนแบบเพชรตางๆ เชน มอยสซาไนต จีจีจี แย็ก คิวบิกเซอรโคเนีย 
 13.00 – 16.00 น. ปฏิบัติการตรวจแยกเพชรและพลอยเลียนแบบเพชร 
 

ครั้งที่ 10 วันอาทิตยที่ 22 กรกฎาคม  2550 
09.00 - 12.00 น.  หลักการประเมินคุณภาพ และการประเมินราคาเพชร 
13.00 – 16.00 น. ปฏิบัติการประเมินคุณภาพ และราคาตลาดเพชรในโลก 

   

ครั้งที่ 11  วันเสารที่  4 สิงหาคม  2550 
07.00 – 18.00 น.    ศึกษาดูงานนอกสถานที่  ตลาดคาพลอยจังหวัดจันทบุรี 

  

ครั้งที่ 12  วันเสารที่ 18 สิงหาคม  2550 
09.00 – 12.00 น. ชนิดและมาตรฐานของโลหะที่นํามาทําเครื่องประดับ 

   การผลิตตัวเรือนและเครื่องประดับแตละประเภท การดูแลรักษาอัญมณีและเครื่องประดับ 
 13.00 – 16.00 น. ปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเครื่องประดับ/ทอง 
 

ครั้งที่ 13  วันอาทิตยที่  19 สิงหาคม  2550 
09.00 – 12.00 น. อัญมณีที่สําคัญในตลาดโลก ประเมินราคาเครื่องประดับ 
13.00 – 16.00 น. ปฏิบัติการประเมินราคาเครื่องประดับ  
 

ครั้งที่ 14  วันอาทิตยที่  26 สิงหาคม  2550 
 09.00 – 10.00 น. สอบขอเขียน ความรูทางทฤษฎี 
 10.00 – 12.00 น. สอบปฏิบัติการประเมินคุณภาพอัญมณี และการประเมินคุณภาพและราคาเครื่องประดับ 
 13.00 – 16.00 น. ศึกษาดูงานนอกสถานที่  ดูการผลิตและจําหนายของโรงงานผลิตเครื่องประดับ 
 

ครั้งที่ 15  วันอาทิตยที่  2 กันยายน  2550 
 08.00 – 11.00 น. ทบทวนสรุปความรูดานอัญมณีและเครื่องประดับ 
 11.00 – 12.00 น. พิธีมอบประกาศนียบัตรและปดการฝกอบรม 

---------------------------- 
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1.ช่ือ  ( นาย / นาง / นางสาว )………………………………………….…………ช่ือเลน...………………... 
2.เกิดวันที่………เดือน…………………...………….พ.ศ……….อายุ..….ป  ศาสนา……………………… 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด………………………………………………………....……………………..………. 
3.อาชีพ ชาราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ธุรกิจสวนตัว        ตําแหนง…………………………… 
4.สถานที่ติดตอ   เลขที่…………หมูที่….….ซอย………………………………หมูบาน…………………… 
  ถนน……………………………ตําบล/แขวง……………..………………อําเภอ/เขต…………………… 
  จังหวัด…………………...……..รหัสไปรษณีย……………..……มือถือ…………………………………. 

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

5.การลงทะเบียน     จํานวน   26,500  บาท (สองหมื่นหกพันหารอยบาทถวน) 
(รวมคาอาหารวางวันละ 2 มื้อ  อาหารกกลางวันวันละ 1 มื้อ  และทัศนศึกษาดูงานในหลักสูตร) 
     ชําระเงินสด  ณ  อาคารวิทยบริการ  ช้ัน  4  หอง  402 
 สงธนาณัติ  เลขที่………….……………วันที่………………..……… 
ส่ังจาย  “โครงการพัฒนาบุคลากร”  ตู ปณ.1044  ปณฝ.เกษตรศาสตร  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10903 

     โอนเงินเขาชื่อบัญชี “ฝกอบรม”  ประเภทบัญชีออมทรัพย 
  ธ.ทหารไทย  สาขายอยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร       เลขที่บัญชี   069-2-16628-3 
  ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขายอยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    เลขที่บัญชี  374-1-10524-7 
สงหลักฐานการสมัคร  

1.ใบสมัคร  2.สําเนาการโอนเงิน  3.สําเนาบัตรประชาชน  4. สําเนาทะเบียนบาน     
ท่ีหมายเลขโทรสาร(FAX) 0-2942-8830 กด 0 

6.หัวขอที่ทานสนใจเปนพิเศษ 
…………………………...………….................................……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

      ลงชื่อ………………………………………………..ผูสมัคร 
     (………………………………………………….) 

วันที่…………./……………/…………. 
 

ใบสมัครโครงการพัฒนาบุคลากร  สํานักสงเสริมและฝกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

หลักสูตร  “อัญมณีศาสตรและเครื่องประดับ”  รุนที่………….. 
 


