
 

 

 

 
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม/สมัมนา (ON-SITE) 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1. ชื่อ - นามสกุล           นาย / Mr.           นาง / Mrs.           นางสาว / Miss 

ภาษาไทย........................................................................................................ ................................................................ 

ภาษาอังกฤษ............................................................................................... .................................................................... 

(กรุณาเขียนตัวบรรจง) 

2. ตำแหน่ง…………………………………………………………………………………..…………………………………………..………………………. 

3. สังกัด…………………………………………………....………..…………………ตำบล/แขวง..…………………………..………..……..……….. 

(ระบุให้ชัดเจน เช่น สำนัก / กอง / สยผจ. หรือ อบจ. / ทน. / ทม. /ทต.) 

อำเภอ/เขต…………………………………….……………………………….จังหวัด….……………………………………….……………………... 

รหัสไปรษณีย…์…………………………………………….…….โทรศัพท์.……………………………………………..…………….………………. 

โทรศัพท์ (มือถือ)............................................................E-mail address...................................................................... 

4. คุณวุฒิการศึกษา…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. มีความประสงค์ท่ีจะฝึกอบรมหลักสูตร…………………………………………………………………………………………………………….. 

รุ่นที่ ………………………..  ระหว่างวันที่………………………………………………….………………………………………………………….. 

(กรณีที่สมัครหลายหลักสูตร ให้เขียนใบสมัครหลักสูตรละ 1 ใบ) 

 

     (ลงชื่อ)…………….……………………………………………………. ผูส้มัคร 

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

     (ลงชื่อ)………………………………………………………………….. ผู้บงัคับบัญชา ** 

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

                           วันที่……….…เดือน………………..…….…..…พ.ศ…………...… 

 
 
** ผู้บังคับบัญชา ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ - กรุณากรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน และชัดเจน 
  - กำหนดการฝึกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 หลักสูตร ON-SITE  (จ ำนวน 3 หลักสูตร)

1.  สัมมนา กระบวนการออกค าส่ัง  28 - 30 มิ.ย. 65  สถาบันพัฒนาบุคลากร  บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง คุณนงนภัส  สุดำจิตร

 ของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ตามกฎหมาย  ส้ินสุดกำรรับสมัคร  ด้านการพัฒนาเมือง  ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง นายช่าง นายตรวจ โทร 09 3514 6942

 ว่าด้วยการควบคุมอาคาร  31 พฤษภาคม 65  ประตูน  าพระอินทร์  หรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง คุณพรศักด์ิ  ประสำธน์กิตติคุณ

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร 08 6905 0421

 ส่งใบสมัครได้ท่ี

 หมำยเหตุ  - ทางไปรษณีย์

 - หากได้รับการพิจารณาคัดเลือก  - e-mail: grouptrainers1@gmail.com

 สถาบันฯ จะแจ้งให้ทราบเพ่ือยืนยัน  - ID Line : trainers1

 ความประสงค์อีกครั งก่อนเดินทาง

 เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรท่ีสมัคร  

2.  อบรม การออกแบบงานด้านการพัฒนาเมือง 18 - 22 ก.ค. 65  สถาบันพัฒนาบุคลากร  1. บุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง ทั งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คุณกัญญำภัทร  บุญเฉลียว

 ส้ินสุดกำรรับสมัคร  ด้านการพัฒนาเมือง  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โทร 06 2149 4547

 31 พฤษภาคม 65  ประตูน  าพระอินทร์  ด ารงต าแหน่งวิศวกรโยธา สถาปนิก หรือผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาทาง  คุณอังศุมำลย์  สิริสังข์

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ด้านวิศวกรรมโยธา หรือ สถาปัตยกรรม  โทร 08 9761 8349

 หมำยเหตุ  2. ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรให้เข้ารับการฝึกอบรม

 - หากได้รับการพิจารณาคัดเลือก  3. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้เต็มเวลาตลอดหลักสูตร  ส่งใบสมัครได้ท่ี

 สถาบันฯ จะแจ้งให้ทราบเพ่ือยืนยัน  - ทางไปรษณีย์

 ความประสงค์อีกครั งก่อนเดินทาง  - e-mail: grouptrainers1@gmail.com

 เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรท่ีสมัคร  - ID Line : trainers1

 แผนกำรปฏิบัติงำนฝึกอบรม/สัมมนำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

 เจ้ำหน้ำท่ีประสำนงำน สถำนท่ีล ำดับท่ี ช่ือโครงกำร ว/ด/ป ท่ีด ำเนินกำร คุณสมบัติผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม

QR Code
ดาวน์โหลดใบสมัคร

QR Code
ดาวน์โหลดใบสมัคร



3.  อบรม เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง  1 - 5 ส.ค. 65  สถาบันพัฒนาบุคลากร  1. บุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คุณนงนภัส  สุดาจิตร
 ด้านการพัฒนาเมือง  ส้ินสุดการรับสมัคร  ด้านการพัฒนาเมือง  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โทร 09 3514 6942

 24 มิถุนายน 65  ประตูน้้าพระอินทร์  2. ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรให้เข้ารับการฝึกอบรม คุณพรศักด์ิ  ประสาธน์กิตติคุณ
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  3. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้เต็มเวลาตลอดหลักสูตร โทร 08 6905 0421

 ส่งใบสมัครได้ท่ี

 - ทางไปรษณีย์

 หมายเหตุ  - e-mail: grouptrainers1@gmail.com

 - หากได้รับการพิจารณาคัดเลือก  - ID Line : trainers1

 สถาบันฯ จะแจ้งให้ทราบเพ่ือยืนยัน

 ความประสงค์อีกคร้ังก่อนเดินทาง

 เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรท่ีสมัคร

 แผนการปฏิบัติงานฝึกอบรม/สัมมนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ว/ด/ป ท่ีด าเนินการ  สถานท่ี คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ผู้รับผิดชอบ

QR Code
ดาวน์โหลดใบสมัคร



4.  อบรมออนไลน์ e-Learning  23 มิ.ย. - 12 ก.ค. 65  Internet  1. บุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  คุณพรนภัส จินดามณี

 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ  ส้ินสุดการรับสมัคร  ๒. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โทร 09 9614 1954

 การผังเมือง รุ่นท่ี 11  20 มิถุนายน 65  3. เป็นผู้มีวินัยต่อการพัฒนาตนเอง มีความต้ังใจในการเข้ารับการฝึกอบรม  คุณนิธิศ มาลากาญจน์

 แบบออนไลน์ พร้อมท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขการฝึกอบรมและให้ความร่วมมือ  โทร 09 9536 1459

 กับกิจกรรมต่าง ๆ รวมท้ังยอมรับผลการฝึกอบรม  และมีความมุ่งม่ัน

 หมายเหตุ  ท่ีจะน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  ส่งใบสมัครได้ท่ี

 - หากได้รับการพิจารณาคัดเลือก  4. เป็นผู้สามารถใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  - ทางไปรษณีย์

 สถาบันฯ จะแจ้งให้ทราบเพ่ือยืนยัน  เพ่ือการฝึกอบรมออนไลน์ ได้ตามก าหนด  - e-mail: udtitraining2@gmail.com

 ความประสงค์อีกคร้ังก่อนเดินทาง  5. เป็นผู้มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในระดับท่ีสามารถใช้เพ่ือการเรียนรู้  - ID Line : t2-udti

 เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรท่ีสมัคร  และศึกษาบทเรียนออนไลน์

5.  อบรมออนไลน์ e-learning 18 ก.ค. - 6 ส.ค. 65   Internet  1. บุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คุณพงศ์ภูเบศ  เดชากชคุณ

 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย  ส้ินสุดการรับสมัคร  ๒. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โทร 08 5232 3355

 การขุดดินและถมดิน รุ่นท่ี 15  30 มิถุนายน 65  3. เป็นผู้มีวินัยต่อการพัฒนาตนเอง มีความต้ังใจในการเข้ารับการฝึกอบรม

 แบบออนไลน์ พร้อมท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขการฝึกอบรมและให้ความร่วมมือ

 หมายเหตุ  กับกิจกรรมต่าง ๆ รวมท้ังยอมรับผลการฝึกอบรม  และมีความมุ่งม่ัน  ส่งใบสมัครได้ท่ี

 - หากได้รับการพิจารณาคัดเลือก  ท่ีจะน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  - ทางไปรษณีย์

 สถาบันฯ จะแจ้งให้ทราบเพ่ือยืนยัน  4. เป็นผู้สามารถใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  - e-mail: grouptrainers1@gmail.com

 ความประสงค์อีกคร้ังก่อนเดินทาง  เพ่ือการฝึกอบรมออนไลน์ ได้ตามก าหนด  - ID Line : trainers1

 เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรท่ีสมัคร  5. เป็นผู้มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในระดับท่ีสามารถใช้เพ่ือการเรียนรู้ 

 และศึกษาบทเรียนออนไลน์

 หลักสูตร E-Learning  (จ านวน 2 หลักสูตร)

 แผนการปฏิบัติงานฝึกอบรม/สัมมนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ ว/ด/ป ท่ีด าเนินการ  สถานท่ี คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม  เจ้าหน้าท่ีประสานงาน

QR Code
รายละเอียดวิธีการสมัคร

QR Code
รายละเอียดวิธีการสมัคร


