
โครงการ                 การฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรทางการลูกเสือ 
หลักสตูรผู้ช่วยผู้ใหก้ารฝกึอบรมผู้ก ากบัลูกเสือ  
(Assistant Leader Trainers Course : A.L.T.C. ) 

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนือ่ง   โครงการกลยุทธ ์
กลยุทธ์             ที่ ๑ คณุธรรมน าความรู ้
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา เขต ๒ 
ระยะเวลาฝกึอบรม ระหว่างวันที่ 2 – 8 เมษายน ๒๕๖๔ 
สถานที่ฝกึอบรม  ค่ายลูกเสือโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช  บวรนิเวศศาลายา  

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

๑. หลักการและเหตผุล 
   กิจกรรมลูกเสือ ถือเป็นกิจกรรมท่ีพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์
ให้กับเยาวชน  ท้ังในด้านคุณธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ  ตลอดจนการปลูกฝังและสร้างจิตส านึก
ของการท าประโยชน์เพื่อสังคม จ าเป็นต้องมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือท่ีมีความรู้ความสามารถ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามวิธีการ และขบวนการของลูกเสือ ตามหลักสูตรของส านักงานคณะลูกเสือแห่งชาติ ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ลูกเสือท้ังทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม  ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิด
ความสามัคคี  และมีความเจริญก้าวหน้า  ท้ังน้ีเพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ  

การฝึกอบรมหลักสูตรหลักสูตรผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ (Assistant Leader Trainers Course : 
A.L.T.C.) น้ี  จัดท าข้ึนส าหรับผู้ซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือข้ันความรู้ช้ันสูง (Advanced Unit Leader 
Training Course : A.T.C)  ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี  ได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ       
ในเรื่องความสัมพันธภาพ  และทักษะในการเป็นผู้น า อันตัวเองจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้กลวิธีการต่างๆในการ
ฝึกอบรมลูกเสือ  ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าให้แกผู่้บังคับบัญชาลูกเสือ และเพื่อเป็นภูมิหลังในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ซึ่งกันและกันกับผู้ก ากับลูกเสืออ่ืนๆ ด้วย 

สืบเน่ืองจากปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย 
และต าแหน่งอื่นๆ เป็นจ านวนมาก  ซึ่งมีหน้าท่ีโดยตรงในการจัดการฝึกอบรม/สอนให้ความรู้ด้านการลูกเสือให้แก่ผู้เรียน 
หลายท่านผ่านการอบรมฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือ  ข้ันความรู้ช้ันสูง (Advanced Unit Leader Training 
Course : A.T.C) และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี  ควรได้รับการพัฒนาตนเองให้มีคุณวุฒิทางลูกเสือ
สูงข้ึน  และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสืออย่างเป็นระบบและสร้างความเข้มแข็งให้แก่การบริหารกิจการลูกเสือ 
และการจัดการเรียนการสอบวิชาลูกเสือในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  สอดคล้องกับนโยบายส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ “สพม.๒  เมืองหลวงการศึกษา ยกก าลังสอง” จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ (Assistant Leader Trainers Course : 
A.L.T.C.) ข้ึน 

๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มวีุฒิทางการลูกเสือเพิ่มข้ึน 

๒.๒ เพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือ สามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ถูกต้อง 
ตามแนวทางฝึกอบรมของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

2.๓ เพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือ สามารถท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๓. เป้าหมาย  
 ๓.๑ ด้านผลผลิต (เชิงปริมาณ)  

      ผู้บังคับบัญชาลูกเสือท่ีผ่านการฝึกอบรม  หลักสตูรผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ (Assistant Leader 
Trainers Course : A.L.T.C.) จ านวน ๑ กอง ๔๕ คน  มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการ
ฝึกอบรมลูกเสือได้ถูกต้อง  



๒ 
 

 ๓.๒ ด้านผลลพัธ์ (เชิงคุณภาพ) 
      เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ (Assistant Leader Trainers 

Course : A.L.T.C.) ผู้บังคับบัญชาท่ีผ่านการอบรม สามารถน าความรู้ และทักษะกระบวนการ ไปใช้ในการบริหารกิจการ
ลูกเสือ และการจัดการเรียนรู้ให้แก่ลูกเสือ/เนตรนารี ได้อย่างมีคุณภาพ ท าให้นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ “สพม.๒  เมืองหลวงการศึกษา ยกก าลังสอง” เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

๔. วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ด าเนินงานตามวงจร PDCA 
 ๔.๑ การวางแผน (Plan : P) จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ต่อส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และเชิญวิทยากร ท าหนังสือขออนุญาตฝึกอบรมกับส านักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ 
จัดท าค าสั่งแต่งคณะกรรมการด าเนินงานและวิทยากร จัดประชุมคณะท างานและคณะวิทยากร จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์
รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม จัดท าแบบประเมิน 
 ๔.๒ การด าเนินงาน (Do : D) จัดฝึกอบรมหลักสูตรผูช่้วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ (Assistant Leader 
Trainers Course : A.L.T.C.) ตามก าหนดการ ประเมินผลระหวางการฝึกอบรม 

๔.๓ ติดตามตรวจสอบขณะด าเนินงาน (Check : C) ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานขณะปฏิบัติงาน  
หากมีปัญหาให้ปรับปรุงแก้ไขด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ 

๔.๔ การปรับปรุงและพัฒนา (Act :A) สรุปผลการด าเนินงานและประเมินผล ตลอดจนรวบรวมข้อเสนอแนะไปใช้
ในการด าเนินงานครั้งต่อไป 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ในการฝกึอบรม 
 การฝึกอบรมตามหลักสูตรผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (Assistant Leader Trainers Course : 
A.L.T.C.)  ในระหว่างวันท่ี 2 – 8 เมษายน ๒๕๖๔ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บวรนิเวศศาลายา  
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

๖. คณุสมบตัิของผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 
 ๖.๑ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒ จ านวน ๕๒ สถานศึกษาและในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ และบุคลากรทางการลูกเสืออื่นๆ 
 ๖.๒ ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือ ข้ันความรู้ช้ันสูง (Advanced Unit Leader Training Course : 
A.T.C) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน (Wood Badge : W.B.)แล้ว 
 ๖.๓ ผู้สมัครเข้ารับการอบรมต้องได้รับค าสั่งส านักงานลูกเสือแห่งชาติหรือหนังสือเชิญจากผู้อ านวยการฝึกอบรม 
ข้ันความรู้เบ้ืองต้นหรือข้ันความรู้ช้ันสูง ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง และมีหนังสือรับรองผลการปฏิบัติหน้าท่ี 
 ๖.๔  มีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง มีความประพฤติเรียบร้อย สามารถอยู่ค่ายฝึกอบรม และเข้าร่วมกิจกรรม
ตลอดระยะเวลาในการฝึกอบรม 

๖.๕  ต้องได้รบัการอนุญาตจากผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีสังกัด 

๗. หลักสตูรการฝึกอบรม 
 ฝึกอบรมตามหลักสูตรและตารางการฝึกอบรมของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

๗.๑  สิทธิผู้ทีเ่ข้ารับการฝกึอบรม 
               ๗.๑.๑  เมื่อผ่านการฝึกอบรม จะได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรม 
               ๗.๑.๒  ผู้ผ่านการฝึกอบรมและได้รับหนังสือน าคล้องวูดแบดจ์ ๓ ท่อน จากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
สามารถท าหน้าท่ีผู้อ านวยการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลกูเสือ  ข้ันความรู้เบ้ืองต้น (B.T.C.)  และท าหน้าท่ีวิทยากรให้การ
ฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 



๓ 
 

               ๗.๑.๓  ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์ ทักษะในการฝึกอบรม ซึ่งเป็นการพัฒนา
ศักยภาพการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ 

       ๗.๒  เกณฑผ์่านการอบรม 
         ๗.๒.๑  มีเวลาเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของเวลาอบรมท้ังหมด 

                   ๗.๒.๒  ได้รับการทดสอบภาคปฏิบัติ และสอบผ่าน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
              ๗.๒.๓  ผ่านการประเมินจากผู้อ านวยการฝึกอบรมและคณะวิทยากร 

๘. งบประมาณในการด าเนนิงาน 
  การฝึกอบรม หลักสูตรผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ (Assistant Leader Trainers Course : A.L.T.C.) 
ค่าลงทะเบยีนอบรมคนละ ๔,๕๐๐.- บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นค่าใช้ด้านวัสดุฝึก  วุฒิบัตรการอบรม ค่าบ ารุง B.P. 
ค่าอาหาร ค่าท่ีพักและค่าด าเนินการ ตลอดการฝึกอบรม  

ค่าใช้จ่ายอื่นที่อาจเกดิขึ้นจากคณะกรรมการรุ่น เช่น เสือ้รุ่น งานเลี้ยงสังสรรค์ ผูเ้ข้ารับการอบรมต้องเป็นผูอ้อก
ค่าใช้จ่ายเอง 

๙. การรายงานตัว 
 ใหผู้้เข้ารับการฝึกอบรมไปรายงานตัว ณ สถานท่ีฝึกอบรมในวันท่ี 1 เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๑7.00 น. เป็นต้นไป 
ค่ายลูกเสือโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บวรนิเวศศาลายา 
 

๑๐. คณะวิทยากรผู้ใหก้ารฝกึอบรม   
  ๑๐.๑   ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ 
  ๑๐.๒    ผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือสังกัดคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
  ๑๐.๓    ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร 
  ๑๐.๔     ผู้ทรงคุณวุฒิจากสโมสรลูกเสืออาสาเมืองสมุทร 
  ๑๐.๕    ผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือสังกัดอ่ืน 

๑๑. การส่งใบสมคัรและการช าระเงินค่าลงทะเบียนเข้าอบรม 
มีหนังสือน าส่ง จากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีสังกัด พร้อมใบสมัครกรอกรายละเอียดของผู้เข้า

รับการฝึกอบรม และหลักฐานใบโอนเงินเข้า   ธนาคารกรุงไทย  สาขา รามอินทรา กม.10  ชื่อบัญชี งานสวัสดิการโรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2   เลขบัญชี 074-0-28849-0 (เอกสารท่ีต้องน าส่งพร้อมใบสมัคร : ส าเนาวุฒิการศึกษา, 
ส าเนาวุฒิบัตรลูกเสือข้ันความรู้ ช้ันสูง(A.T.C.) , ส าเนาใบอนุมัติน าคล้องวูดแบดจ์ ๒ ท่อน , ส าเนาผลงานตามข้อ ๖.๓     
และส าเนาหลักฐานการส่งเงินค่าอบรม) น าส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ 
หรือทางจดหมายอิเล็กทรนิกส์ songserm.spm2@gmail.com ติดต่อสอบถามรายละเอียด  โทร.  ๐๒ ๙๓๐ ๔๔๙๐  
ต่อ ๑๑๗,๑๑๘  ส่งเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ ประจวบวัน 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ โทรศัพท์มือถือ  ๐๘ – ๙๘๒๖ - ๑๘๕๙ 
 

๑๒. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

13.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  13.1  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
  13.2  ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

mailto:songserm.spm2@gmail.com%20ส่งเอกสารทั้งหมดภายใน


๔ 
 

14. สิ่งที่ต้องจัดเตรียมมาในระหว่างการเข้าอบรม 
๑๔.๑  เครื่องแบบลูกเสือ (ตามกฎกระทรวงฯ) ประกอบดวย  

 เสื้อแขนสั้นสีกากี  กางเกงขาสั้นสีกากี แบบลูกเสือสามัญ (สุภาพสตรีกระโปรงคลุมเขา 

 หมวกทรงออน(เบเรต ตาม ลส.๑๓  มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ  
ท าด้วยโลหะสีทอง (ลูกเสือส ารอง/สามัญ/วิสามัญ สีเขียว  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สีเลือดหมู) หรือหมวกปีก ตาม ลส.๑๓   

 ผ้าผูกคอเช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่มีขลิบสีขาบขนาด ๒ ซ.ม.  

 เข็มขัดลูกเสือหนังสีน้ าตาล ส าหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ชาย กว้าง ๔ ซ.ม.  หญิง กว้าง  
๓ ซ.ม. ) พร้อมหัวเข็มขัดลูกเสือ 

 ถุงเทาลูกเสือยาว (สุภาพสตรีถุงเทาสั้นหุ้มตาตุ่ม)  

 พูลูกเสือตาม ลส.๑๓  (สุภาพสตรีไมมีพู   

 รองเทาหนัง หรือรองเทาผาใบ สีน้ าตาล มีเชือกผูก ไม่มีรวดลย (ตามแบบของลูกเสือ) 
๑๔.๒  ชุดล าลอง (กางเกงวอร์ม,กางเกงขายาว,เสื้อยืดมีปก,รองเท้าผ้าใบ ส าหรับกายบริหารและใช้สวมใส่ 

ในระหว่างท่ีมีการฝึกอบรม) 
๑๔.๓  อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว (สบู่ แชมพู ขันน้ า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าขาวม้าหรือผา้เช็ดตัว ผ้าถุง ผ้าห่ม 

รองเท้าแตะ ฯลฯ ) 
๑๔.๔  ยาขัดโลหะ ยาขัดรองเท้า 
๑๔.๕  เครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่นๆ ท่ีจ าเป็น 
๑๔.๖  ยารักษาโรคประจ าตัว (ถ้ามี) 

๑๕. ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ 
มีผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (Assistant 

Leader Trainers Course : A.L.T.C.) เพิ่มข้ึน เพื่อท าหน้าท่ีในฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
มากยิ่งข้ึน  
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

ลงช่ือ                                          ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 (นางขวัญเรือน  โคกเสือ) 
              นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
  ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

      ลงช่ือ                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                   (นายชนะ  สุ่มมาตย์) 
          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 

                 ลงช่ือ                                         ผู้อนุมัติโครงการ 
                            (นายสุชาติ กลัดสุข) 
     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 



๕ 
 

  
 

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตรผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ (Assistant Leader Trainers Course : A.L.T.C. ) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
ระหว่างวันที่ 2 – 8 เมษายน 2564 

ณ  ค่ายลูกเสือโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บวรนิเวศศาลายา 
 

๑. ชื่อ  (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................นามสกุล…………................................................. 
๒. ต าแหน่ง .......................................................... อันดับ ............................. วิทยฐานะ .................................. 
๓. หน่วยงาน/สถานศึกษา(ต้นสังกัด)......................................................... เลขที่ ................................................ 

 ซอย .....................................  ถนน ................................................  แขวง ................................ .................... 
เขต .......................................... กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ................... โทรศัพท์................................. 
โทรสาร ........................................................  อีเมล์  .................................................... .................................. 

๔. วัน เดือน ปีเกิด........................................................... อายุ.............................ปี  ศาสนา................................  
๕. วุฒิการศึกษา........................................... วิชาเอก (สาขาวิชา).........................................................................  
๖. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.....................หมู่ที่............ซอย  .................................ถนน.......................................... 

ต าบล/แขวง............................................. อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด....................... .............. 
รหัสไปรษณีย์.......................โทร............................................ อีเมล์ ................................................................ 

๗. ต าแหน่งทางลูกเสือปัจจุบันตาม ลส.๑๓  (ถ้ามี)..............................................................................................  
วุฒิทางลูกเสือที่เคยผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลกูเสือ ..................................................................... 
 ข้ัน.......................................ระหว่างวันที่ ..................... เดือน..............................พ.ศ. ........................ (ถ้ามี) 

๘. สุขภาพ (โรคประจ าตัว : ถ้ามี) ...................................................................................................................... .. 
ข้อจ ากัดในการรับประทานอาหาร : (ถ้ามี) .....................................................................................................  

๙. บุคคลทีส่ามารถติดต่อได้ กรณีมีความจ าเป็น ชื่อ................................................................................ ............ 
เก่ียวข้องเป็น....................................สถานที่ติดต่อ เลขที่ ................................. ซอย .....................................   
ถนน ................................................ แขวง ....................................................  เขต ........................................ 
กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ ......................................... โทรศัพท์............................................................ 
 

พร้อมใบสมัครฉบับน้ี ได้แนบเอกสารประกอบการสมัครและหลักฐานการน าส่งค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมฯ    
จ านวน ๔,๕๐๐ บาท (สีพ่ันห้ารอ้ยบาทถ้วน) มาด้วยแล้ว และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของการฝึกอบรมอย่างเคร่งครัด 
    ลงชื่อ........................................................................ผู้สมัคร 
                                                       (.....................................................................) 
     วันที่......................................................................... 

    ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่สังกัด 
 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................  
ขอรับรองว่า(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเข้ารับ
การฝึกอบรมฯ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของการฝึกอบรมทุกประการได้เป็นอย่างดี   
 

     ลงชื่อ  ……………..................……………………………. 
                                   (…………..................……………………………..)     
                       ต าแหน่ง……………………………................…………......   


