


ใบสมัคร 
เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) 

ณ   ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ต าบลหินตั้ง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
ระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2563 

..................................... 
1.   ประวัติส่วนตัว 
 ข้าพเจ้า…………………………………………………..…………………………… อยู่บ้านเลขที่……… หมู่ที่………….. 
ต าบล………………………….. อ าเภอ…………..…………….. จังหวัด………..……………. รหัสไปรษณีย์.......................... 
เกิดเม่ือวันที่………….…เดือน………………………………..………. พ.ศ. ……….… อายุ………..…ปี  ต าแหน่งหน้าที่/การ
งานปัจจุบัน…………………………………………………..……สถานทีท่ างาน…………………………………………………………… 
ต าบล………………………… อ าเภอ…………………….… จังหวัด………………….…….. รหัสไปรษณีย์……….………………..  
โทรศัพท์………….……………โทรสาร..……………โทรศัพท์มือถือ……………..…………… e – mail ………………………… 
คุณวุฒิการศึกษา …………………………  จากสถานศึกษา………………………..….………………เบอร์เสื้อ…………………… 
คุณวุฒิทางการลูกเสือ               ไม่มี  

      มี  (ระบุ)   ……………………………….……………………………………..………. 

ต าแหน่งทางลูกเสือ                   ไม่มี        

      มี  (ระบุ)   ……………………………….……………………………………..………. 

2.  สถานที่ติดต่อได้สะดวก 
 อยู่บ้านเลขท่ี………….……… หมู่ที่…………… ถนน………….………..……….ต าบล…………………………… 
อ าเภอ……………………… จังหวดั………..…….……..… รหัสไปรษณีย์……………โทรศัพท์………..…………………………… 
  3.  ข้าพเจ้าได้ส่งเงินค่าธรรมเนียม    ในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมมาพร้อมใบสมัครนี้   

เป็นเงินจ านวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โทรสาร 043-272-685 
  4.  ข้าพเจ้า ได้รับทราบรายละเอียดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้
เบื้องต้น (B.T.C.) แล้ว และขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน 
   
        (ลงชื่อ)………………………………………………………….………..ผู้สมัคร 
      (…………………………………………………………………)  
           วันที่ ………………………………………………………………… 
ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 
  ข้าพเจ้า............................................ต าแหน่ง................................................ได้พิจารณาแล้ว 
อนุญาตให้.....................................................เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นจัดขึ้นได้ 
       (ลงชื่อ)………………………………………………………….………..ผู้รับรอง 
      (…………………………………………………………………)  
      ต าแหน่ง ………………………………………………………………… 
 



ใบสมัคร 
เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) 

ณ   ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ต าบลหินตั้ง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2563 

..................................... 
1.   ประวัติส่วนตัว 
 ข้าพเจ้า…………………………………………………..…………………………… อยู่บ้านเลขที่……… หมู่ที่………….. 
ต าบล………………………….. อ าเภอ…………..…………….. จังหวัด………..……………. รหัสไปรษณีย์.......................... 
เกิดเม่ือวันที่………….…เดือน………………………………..………. พ.ศ. ……….… อายุ………..…ปี  ต าแหน่งหน้าที่/การ
งานปัจจุบัน…………………………………………………..……สถานทีท่ างาน…………………………………………………………… 
ต าบล………………………… อ าเภอ…………………….… จังหวัด………………….…….. รหัสไปรษณีย์……….………………..  
โทรศัพท์………….……………โทรสาร..……………โทรศัพท์มือถือ……………..…………… e – mail ………………………… 
คุณวุฒิการศึกษา …………………………  จากสถานศึกษา………………………..….………………เบอร์เสื้อ…………………… 
คุณวุฒิทางการลูกเสือ               ไม่มี  

      มี  (ระบุ)   ……………………………….……………………………………..………. 

ต าแหน่งทางลูกเสือ                   ไม่มี        

      มี  (ระบุ)   ……………………………….……………………………………..………. 

2.  สถานที่ติดต่อได้สะดวก 
 อยู่บ้านเลขท่ี………….……… หมู่ที่…………… ถนน………….………..……….ต าบล…………………………… 
อ าเภอ……………………… จังหวดั………..…….……..… รหัสไปรษณีย์……………โทรศัพท์………..…………………………… 
  3.  ข้าพเจ้าได้ส่งเงินค่าธรรมเนียม    ในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมมาพร้อมใบสมัครนี้   

เป็นเงินจ านวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โทร. 043-272-685 
  4.  ข้าพเจ้า ได้รับทราบรายละเอียดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้
เบื้องต้น (B.T.C.) แล้ว และขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน 
   
        (ลงชื่อ)………………………………………………………….………..ผู้สมัคร 
      (…………………………………………………………………)  
           วันที่ ………………………………………………………………… 
ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 
  ข้าพเจ้า............................................ต าแหน่ง................................................ได้พิจารณาแล้ว 
อนุญาตให้.....................................................เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นจัดขึ้นได้ 
       (ลงชื่อ)………………………………………………………….………..ผู้รับรอง 
      (…………………………………………………………………)  
      ต าแหน่ง ………………………………………………………………… 
 



ใบสมัคร 
เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) 

ณ   ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ต าบลหินตั้ง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
ระหว่างวันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2563 

..................................... 
1.   ประวัติส่วนตัว 
 ข้าพเจ้า…………………………………………………..…………………………… อยู่บ้านเลขที่……… หมู่ที่………….. 
ต าบล………………………….. อ าเภอ…………..…………….. จังหวัด………..……………. รหัสไปรษณีย์.......................... 
เกิดเม่ือวันที่………….…เดือน………………………………..………. พ.ศ. ……….… อายุ………..…ปี  ต าแหน่งหน้าที่/การ
งานปัจจุบัน…………………………………………………..……สถานทีท่ างาน…………………………………………………………… 
ต าบล………………………… อ าเภอ…………………….… จังหวัด………………….…….. รหัสไปรษณีย์……….………………..  
โทรศัพท์………….……………โทรสาร..……………โทรศัพท์มือถือ……………..…………… e – mail ………………………… 
คุณวุฒิการศึกษา …………………………  จากสถานศึกษา………………………..….………………เบอร์เสื้อ…………………… 
คุณวุฒิทางการลูกเสือ               ไม่มี  

      มี  (ระบุ)   ……………………………….……………………………………..………. 

ต าแหน่งทางลูกเสือ                   ไม่มี        

      มี  (ระบุ)   ……………………………….……………………………………..………. 

2.  สถานที่ติดต่อได้สะดวก 
 อยู่บ้านเลขท่ี………….……… หมู่ที่…………… ถนน………….………..……….ต าบล…………………………… 
อ าเภอ……………………… จังหวดั………..…….……..… รหัสไปรษณีย์……………โทรศัพท์………..…………………………… 
  3.  ข้าพเจ้าได้ส่งเงินค่าธรรมเนียม    ในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมมาพร้อมใบสมัครนี้   

เป็นเงินจ านวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โทรสาร 043-272-685 
  4.  ข้าพเจ้า ได้รับทราบรายละเอียดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้น
ความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) แล้ว และขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ จึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
   
        (ลงชื่อ)………………………………………………………….………..ผู้สมัคร 
      (…………………………………………………………………)  
           วันที่ ………………………………………………………………… 
ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 
  ข้าพเจ้า............................................ต าแหน่ง................................................ได้พิจารณาแล้ว 
อนุญาตให้.....................................................เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นจัดขึ้นได้ 
       (ลงชื่อ)………………………………………………………….………..ผู้รับรอง 
      (…………………………………………………………………)  
      ต าแหน่ง ………………………………………………………………… 
 


