
 

ใบสมัครเข้ารบัการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การบริหารจัดการมูลฝอยอยา่งครบวงจรโดยชุมชน” 

รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ 
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สัมมนาวิพากษ์หลักสูตรฯ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (รับจํานวน ๕๐ คน/รุน่) 

ชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) ........................................................................................................................................... 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ............................................................................................................................. 

ตําแหน่ง.....................................................................................ระดับ........................................................................ 

สังกัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)...................................................................................................................................... 

อําเภอ...........................................................................  จังหวัด ............................................................................... 

โทรศัพท์มือถอื ........................................................โทรศัพท์สํานักงาน..................................................................... 

อีเมล์ .............................................................................Line id: …………………………..........……………………………….... 

ยินดีเขา้ร่วมการฝึกอบรม 
        อบรมรุ่นที่ ๑  วันที่ ๑๒ – ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓          

o พักห้องคู่ ๒ คนื ราคา ๗,๐๐๐ บาท 
o พักห้องเด่ียว ๒ คืน เพ่ิมเงิน ๙๐๐ บาท ราคา  ๗,๙๐๐ บาท 
o พักห้องคู่ ๒ คนื และต้องการเข้าพักก่อนวันอบรม ๑  คืน + อาหารเช้า 

                               เพ่ิมเงิน ๙๐๐ บาท ราคา ๗,๙๐๐ บาท 
o พักห้องเด่ียว ๒  คืน และต้องการเข้าพักก่อนวันอบรม ๑ คืน + อาหารเช้า 

                               เพ่ิมเงิน ๑,๘๐๐ บาท ราคา ๘,๘๐๐ บาท  
    4  อบรมรุน่ที่ ๒ วันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

o พักห้องคู่ ๒ คนื ราคา ๗,๐๐๐ บาท 
o พักห้องเด่ียว ๒ คืน เพ่ิมเงิน ๙๐๐ บาท ราคา ๗,๙๐๐ บาท  
o พักห้องคู่ ๒ คนื และต้องการเข้าพักก่อนวันอบรม ๑ คืน + อาหารเช้า 

                               เพ่ิมเงิน ๙๐๐ บาท ราคา ๗,๙๐๐ บาท 
o พักห้องเดี่ยว ๒  คืน และต้องการเข้าพักก่อนวันอบรม ๑ คืน  + อาหารเช้า 

                               เพ่ิมเงิน ๑,๘๐๐ บาท ราคา ๘,๘๐๐ บาท  

สิ่งทีส่่งมาด้วย ๔ 



 
 

     4    สัมมนาวิพากษ์หลกัสูตร  “การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน”  
            วันที่ ๒๗ – ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

o พักห้องคู่ ๑ คนื ราคา ๓,๐๐๐ บาท 
o พักห้องเด่ียว ๑ คืน เพ่ิมเงิน ๔๕๐ บาท ราคา  ๓,๔๕๐ บาท 
o พักห้องคู่ ๑  คนื และต้องการเข้าพักก่อนวันอบรม ๑ คืน  + อาหารเช้า 

                               เพ่ิมเงิน ๙๐๐ บาท ราคา  ๓,๙๐๐ บาท   
o พักห้องเด่ียว ๑  คืน และต้องการเข้าพักก่อนวันอบรม ๑ คืน  + อาหารเช้า 

                               เพ่ิมเงิน ๑,๓๕๐ บาท ราคา  ๔,๓๕๐ บาท  
     4    ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ ได้ เนื่องจาก 

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 
     4    สนใจ อยากจะให้ จัดอบรมหัวข้ออ่ืนๆ โปรดระบุ 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
(กรุณาส่งกลับใบสมัคร แม้ว่าท่านจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เพ่ือเป็นประโยชน์กับการพัฒนาหลักสูตรฯ 
ต่อไป ถ่ายรูปส่งมาที่ LINE  id : recycle009  ขอบพระคุณอย่างสูง)   

 

หมายเหตุ  ๑.  กรอกใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมส่งมาที่ LINE  id : recycle009  หรือ   
         อีเมล ์: recycle@sirindhornpark.or.th    

                   โทร. ๐๙ ๒๙๒๙  ๗๓๐๒ นายชาตรี ฤทธ์ิทอง เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรฝึกอบรมฯ 
              ๒.   ค่าลงทะเบียน จํานวน ๗,๐๐๐/๗,๙๐๐/๘,๘๐๐ บาท สั่งจ่ายช่ือบัญชี นางเนตรนภา วิชานงค์      
                    ธนาคารไทยพานิชย์  เลชที่บัญชี ๗๖๙-๒๔๑๔๕๘-๖ สาขากําแพงแสน (ม.เกษตรฯ) 
                    จ่ายแล้วกรณุาสําเนาส่งเอกสารการจ่ายเงินไปที่ Line id: recycle009  หรือ  Email :  
                    recycle@sirindhornpark.or.th และเก็บเอกสารต้นฉบับไว้เป็นหลักฐานเพ่ือออกใบเสร็จรับเงิน  
               ๓.  ประกาศรายช่ือผู้เข้าอบรม www.sirindhornpark.or.th หัวข้อ บริการ   

“หลักสูตรการบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน” 
               ๔.   ใบเสร็จรับเงินค่าอบรม ๗,๐๐๐ บาท ออกโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
                     วิทยาเขตกําแพงแสน ส่วนต่างค่าห้องพักที่เกิน ๗,๐๐๐ บาท ออกโดยมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อม 
                     นานาชาติสิรินธร 

๕.   ใบเสร็จรบัเงินค่าสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรฯ  ออกโดยมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  
 


