
 
 
 
 

 
ที่ ศธ.0530.33/ว129       สำนักบรกิารวิชาการ  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ตำบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม 44150 

 17  มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหป์ระชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าอบรม  

เรียน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

สิ่งทีส่่งมาด้วย โครงการฝึกอบรม จำนวน 1 ชุด 

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดท าโครงการอบรมหลักสูตร “การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น e-LAAS ตาม
รายการท่ีปรับปรุงใหม่ อาทิ การรับช าระเงินภาษีผ่านธนาคาร  การท าสัญญาสัญญาและท าฎีกาจาก e-GP” 
โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญโดยตรง ค่าลงทะเบียนส าหรับผู้เข้ารับการอบรม ท่านละ ๔,๙๐๐ บาท (สี่พันเก้า
ร้อยบาทถ้วน) มีคอมพิวเตอร์โน็ตบุคให้ ๑ คน/ ๑ เครื่อง จ านวน  ๖  รุ่นดังนี ้

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๓๐ มีนาคม-๑ เมษายน 256๑  โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก 
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๕-๗ เมษายน ๒๕๖๑  โรงแรมระยองซิตี้ อ าเภอเมือง จงัหวัดระยอง 
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๐-๒๒ เมษายน ๒๕๖๑  โรงแรมเจรญิธานี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
รุ่นที่ ๔ วันที่ 4 -6 พฤษภาคม 256๑  โรงแรมเอเช่ียน อ าภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  โรงแรมเวียงอินทร์ อ าเภอเมอืง จงัหวัดเชียงราย    
รุ่นที่ ๖ วันที่ ๑-๓ มิถุนายน ๒๕๖๑  โรงแรมสยามแกรนด์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เล็งเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

และบุคลากร ของท่าน ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการ
ฝึกอบรม  ทั้งนี้ติดต่อสอบถาม/ส่งใบสมัครส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดต่อส่งใบสมัครโทร  
๐๖๕-๓๔๗๙๓๓๘ / ๐๖๕-๒๕๐๑๒๙๙ / 0950204430 / ๐๙๘-๑๐๕๖๔๗๕  หรือ ID Line : @msu60 (ต้องใส่ @ 
น าหน้าด้วย) หรือ E-mail: uni.msu๒๕๖๐@gmail.com โทรสาร ๐๒-๙๐๓๐๐๘๐ ต่อ ๗๖๖๔ โดยระบุช่ือที่อยู่เบอร์
โทรศัพท์ให้ชัดเจนและสามารถดาวน์ โหลดโครงการและใบสมัครได้ที่   www.local-training.com 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งบุคลากรเข้าอบรม จักขอบคุณยิ่ง  

                                       ขอแสดงความนับถือ 
        
                

                                                              
           (ดร.ยุทธพล ทวะชาลี) 

                                                         ผู้อ านวยการส านักบรกิารวิชาการ 
          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ฝ่ายฝึกอบรม         
โทรศัพท์ ๐๖๕-๓๔๗๙๓๓๘ , ๐๖๕-๒๕๐๑๒๙๙ 
โทรสาร  ๐๒-๙๐๓๐๐๘๐ ต่อ ๗๖๖๔ 



 
โครงการฝึกอบรม 

หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น e-LAAS 
ตามรายการท่ีปรับปรุงใหม่ อาทิ การรับช าระเงินภาษีผ่านธนาคาร การท าสัญญาสัญญาและท าฎีกา 

จาก e-GP”  เป็นต้น 
โดยส านักบริการวิชาการ  มหามหาวิทยาลัยมหาสารคาม    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.หลักการและเหตุผล 

ด้วยส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ได้มีปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นจ านวนมาก อาทิ  เพิ่มเมนู บันทึกสัญญาจากระบบ  
e-GP เพ่ือบันทึกข้อมูล  การจัดซื้อจัดจ้างท่ีจัดท าบนระบบ e-GP  การรับหลักประกันสัญญา (สัญญา e-GP) 
จัดท าฎีกาจากสัญญา  e-GP  การรับช าระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS เพ่ือ
ให้บริการและอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการช าระภาษี ประเภทภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุง
ท้องท่ี และภาษีป้าย โดยมีแนวทางปฏิบัติการช าระภาษีท้องถิ่น ผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-
LAAS) เริ่ม 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา ท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม หรือมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนต าแหน่งงาน ผู้มาปฏิบัติ
หน้าที่แทนไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม หรือมีปัญหาอุปสรรค์ขาดความรู้ความช านาญในการด าเนินการจัดท ารายงาน
ทางการเงิน  การปรับปรุงบัญชีในระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (e-LAAS)   
 ส านักบริการวิชาการ  มหามหาวิทยาลัยมหาสารคาม   จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น e-LAAS ตามรายการท่ี
ปรับปรุงใหม่ อาทิ การรับช าระเงินภาษีผ่านธนาคาร การท าสัญญาสัญญาและท าฎีกาจาก e-GP”  เป็นต้น  โดย
ได้เชิญวิทยากรผู้รับผิดชอบโดยตรงจากองค์กรปกครองทอ้งถ่ินที่ปฏิบัติงานจรงิมาบรรยาย เพื่อให้บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ลดข้อบกพร่อง และความผิดพลาดในการในการปฏิบัติงาน และ
การจัดท ารายงานการเงินให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝกึอบรมได้เรียนรู้และมีความเข้าใจการปฏิบัตงิานในระบบบัญชี e-LAAS ได้อย่าง
ถูกต้อง 

2.2 เพื่อใหผู้้เข้ารับการฝกึอบรมได้เพิ่มทกัษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณ การรบัเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน และการรายงานการเงินในระบบบัญชี e-LAAS 

2.3 เพื่อใหก้ารจัดท ารายงานทางการเงิน  การปรับปรงุบญัชี  ในระบบ บัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (e-LAAS) เป็นไปอย่างถูกต้อง 

2.4 เพื่อให้ข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 

3.กลุ่มเป้ายหมาย 
3.1 นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
3.2 ปลัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3.3 ผู้อ านวยการส านักคลงั/ผูอ้ านวยการกองคลงั/ผู้อ านวยการส่วนการคลงั/หัวหน้าส่วนการคลัง 
3.4 ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าส่วน/หัวหน้าส านักปลัด 
3.5 นักวิชาการเงินและบญัชี/นักวิชาการคลัง 
3.6 เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี/เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบญัชี 
3.7 ข้าราชการ หรือบุคลากรทีผู่บ้รหิารทอ้งถ่ินเห็นสมควรให้เข้ารบัการอบรมครัง้นี้ 



 

4. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม/รุ่น 
 จ านวนไม่เกิน 100 คน/รุ่น 
5. ระยะเวลาด าเนินการและสถานท่ีฝึกอบรม 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๓๐ มีนาคม-๑ เมษายน 256๑  โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก 
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๕-๗ เมษายน ๒๕๖๑  โรงแรมระยองซิตี้ อ าเภอเมือง จงัหวัดระยอง 
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๐-๒๒ เมษายน ๒๕๖๑  โรงแรมเจรญิธานี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
รุ่นที่ ๔ วันที่ 4 -6 พฤษภาคม 256๑  โรงแรมเอเช่ียน อ าภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  โรงแรมโรงแรมเวียงอินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย    
รุ่นที่ ๖ วันที่ ๑-๓ มิถุนายน ๒๕๖๑  โรงแรมสยามแกรนด์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

6.  งบประมาณ 
 6.1  ค่าลงทะเบียนอบรมระยะเวลา 3  วัน (หลักสูตร 3 วัน) เป็นเงินท่านละ 4,900 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) 
เพื่อเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  จัดให้ 1 เครื่อง/ 1 ท่าน)  ค่าอินเตอร์เน็ต  ค่าเอกสาร อาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าสถานที่จัดอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน สามารถเบิกได้เต็มจ านวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ข้อ 28 (1)  

6.2. ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้ เ ข้าฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัด ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 และฉบับ แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2558 เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว 
7. วิธีการด าเนินการและรูปแบบการบรรยาย 

บรรยายและฝึกปฏิบัติในการปิดบัญชี ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค พร้อมทั้งเปิดให้มีการซักถามปัญหาที่เกิดข้ึน
จริงในการปฏิบัติงาน (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดให้ 1 เครื่อง/ 1 ท่าน) จาก
วิทยากรขององค์กรครองส่วนท้องถ่ินที่ได้ด าเนินการปฏิบัติงานในระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (e-LAAS) จริงที่มีความช านาญงาน 
8. ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

8.1 ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมีความเข้าใจปฏิบัตงิานในระบบบญัชี e-LAAS ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
8.2 ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานในระบบบัญชี e-LAAS ด้านการจัดท างบประมาณ การรบัเงิน

การเบิกจ่ายเงิน และการรายงานการเงิน ได้อย่างถูกต้อง และมปีระสิทธิภาพ 
8.3 ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมทีเ่ป็นเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัตงิานที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละด้านได้เข้าใจการท างานใน

ระบบบญัชี e-LAAS 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
10. การมสีิทธิ์รับใบรับรอง  

ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับวุฒิบัตรรับรองการฝึกอบรมจากส านักบริการวิชาการ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทั้งนี้ จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า  80% ของเวลาทั้งหมด 
11 .ช่องทางการสมัคร  

11.1 ส่ ง ใบสมั ครได้ /ติ ดต่อสอบถาม ส านั กบริ การวิชาการ มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม  โทร   
๐๖๕-๓๔๗๙๓๓๘ / ๐๖๕-๒๕๐๑๒๙๙ / 0950204430 หรือ ID Line : @msu๖๐ (ต้องใส่ @ น าหน้าด้วย) หรือ 
E-mail:  uni.msu๒๕๖๐@gmail.com  โทรสาร ๐๒-๙๐๓๐๐๘๐ ต่อ ๗๖๖๔ โดยระบุช่ือ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ใหชั้ดเจน 
และสามารถดาวน์โหลดโครงการและใบสมัครได้ที่  http://www.local-training.com/ 
 

 

 

http://www.local-training.com/


 

 

11.2 การช าระค่าลงทะเบียน ดังนี้  
ช าระค่าลงทะเบียน คนละ 4,900 บาท (-สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน-) 

  1)  โอนผ่าน ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซีมหาสารคาม ช่ือบัญชี ส านักบริการ
วิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่บัญชี 954-0-138914 

2) ให้ช าระเป็นเงินสด หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวัน
ลงทะเบียน  

3) กรุณาสง่หลักฐานการโอนเงิน ใบน าฝาก pay – ln , Slip หรือหลกัฐานการ โอนเงินผ่านตู้ ATM 
โดยระบุช่ือหน่วยงานไป  ID Line : @msu60  โทรสาร 02-9030080 ต่อ 7664 

***เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายช่ือและการออกใบเสร็จรับเงิน โปรดน าหลักฐาน การโอนเงิน หรือ
ส าเนาใบ pay – ln , Slip มาในวันลงทะเบียน 
 
12. การส ารองห้องพัก ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถติดต่อส ารองห้องพักกับ ทางโรงแรมได้โดยตรง โดยแจ้งเข้าพักในการ
อบรมของทาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะได้อัตราค่าที่พักในอัตราพิเศษตามที่โรงแรมก าหนด   

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๓๐ มีนาคม-๑ เมษายน 256๑ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก โทร ๐-๕๕๒๑-๑๒๘๘ 
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๕-๗ เมษายน ๒๕๖๑  โรงแรมระยองซิตี้ อ าเภอเมือง จงัหวัดระยอง โทร ๐-๓๘๖๒-๔๓๓๓ 
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๐-๒๒ เมษายน ๒๕๖๑  โรงแรมเจรญิธานี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร๐-๔๓๒๒-๐๔๐๐-๑๔ 
รุ่นที่ ๔ วันที่ 4 -6 พฤษภาคม 256๑  โรงแรมเอเช่ียน อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา โทร 074353400 , 

0897336988 
ที่ ๕ วันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  โรงแรมเวียงอินทร์   อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
รุ่นที่ ๖ วันที่ ๑-๓ มิถุนายน ๒๕๖๑  โรงแรมสยามแกรนด์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 0-4211-1241-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการอบรม 

หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น e-LAAS ตาม
รายการท่ีปรับปรุงใหม่ อาทิ การรับช าระเงินภาษีผ่านธนาคาร การท าสัญญาสัญญาและท าฎีกาจาก e-GP”  เป็นต้น 

โดยส านักบรกิารวิชาการ  มหามหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
.................................................................................................................................................................... 

วันแรกของการอบรม 
เวลา 13.00 - 15.00 น.   -ลงทะเบยีน/รับเอกสาร  
วันท่ีสองของการอบรม 
เวลา 09.00-17.00 น.  ระบบงบประมาณและการบริหารระบบ 

-การก าหนดสทิธ์ิผู้ใชง้าน,การก าหนดค่าตั้งต้น  
-การจัดการฐานข้อมูล,รายงานต่าง ๆ  
-การจัดท าร่างข้อบัญญัต/ิเทศบัญญัต,ิการอนุมัติข้อบัญญตัิ/เทศบัญญตัิ  
-การโอนงบประมาณรายจ่าย  
-การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจา่ย  
-การจัดการฐานข้อมูลส าหรับตั้งงบประมาณ  
ระบบข้อมูลรายรับ 
-การรับเงินที่เป็นรายรับ,การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ,เงินกู้  

 -การรบัช าระเงินภาษีผ่านธนาคาร 
-การรับเงินอุดหนุนระบุวัตถปุระสงค/์เฉพาะกิจ,การรับเงินอุดหนุนทั่วไป  
-การจัดทาใบนาส่งเงิน/ใบส าคญัสรุปใบน าส่ง/การยกเลิกใบเสร็จ  
-การเรียกดูรายงานและทะเบียนต่าง ๆ,การจัดการฐานข้อมูลผู้ช าระภาษ ี 
-การจัดการฐานข้อมูลลูกหน้ี  

วันท่ีสามของการอบรม 
เวลา 09.00-17.00 น.  ระบบรายจ่าย 

-การสร้างโครงการเงินสะสม/เงินทุนเงินสะสม  
-การใส่วงเงินที่ใช้จา่ยเงินสะสม/เงินทุนสารองเงินสะสม  
-บันทึกสัญญาจากระบบ e-GP เพ่ือบันทึกข้อมูล  การจัดซื้อจดัจ้างท่ีจัดท าบนระบบ 
e-GP  การรับหลกัประกันสัญญา (สัญญา e-GP) จัดท าฎีกาจากสัญญา  e-GP  
-การจัดท า/การค้นหา/การยกเลิกฎีกา,การจัดทาเชค็,การยืมเงิน  
-การคืน/ริบเงินประกัน,การเรียกดูรายงานและทะเบยีนต่าง ๆ  
-การจัดการฐานขอมูลผู้รับเงินเดือน/บ านาญ   
-การกันเงิน ณ วันสิ้นปี  
-การปรับปรุงบัญชี  
-การยืมเงินสะสม  
-งานบญัชีสิ้นป ี 
-การเรียกดูรายงานงบการเงิน  
-การจัดการฐานข้อมูลเงินรับฝาก  
-การจัดการทะเบียนทรัพย์สิน  
-การปรับปรุงบัญชีระหว่างปี ก่อนปดิบัญชี และการปิดบัญช ี

หมายเหต ุ ๑) ก าหนดการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
   ๒) เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
   ๓) เวลา ๑๒.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 



 

 
ใบสมัครเข้าร่วมก าหนดการโครงการอบรมหลักสูตร 

หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น e-LAAS ตาม
รายการท่ีปรับปรุงใหม่ อาทิ การรับช าระเงินภาษีผ่านธนาคาร การท าสัญญาสัญญาและท าฎีกาจาก e-GP”  เป็นต้น 

โดยส านักบรกิารวิชาการ  มหามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1. ที่ท างานและที่ตั้ง ชื่อหน่วยงาน....................................................เลขที่..............หมู่..............ต าบล................... .........อ าเภอ
..............................จังหวัด..........................ไปรษณีย์..................  โทร. ......................... โทรสาร..........................ผู้ประสานงาน E-mail 
: ………………………………..…ID-Line: ……………...…………เบอร์มือถือ.........................................ขอส่งบุคลกรเข้ารับการอบรมตาม
โครงการดังกล่าว ดังน้ี 

(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงและชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการออกใบเสร็จรับเงินและใบประกาศวุฒิบัตร) 
2. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม มีดังต่อไปนี้ 
๑. นาย/นาง/นางสาว  ..............................................นามสกุล.................................................... 
ต าแหน่ง................................................โทร.....................................  อาหาร (  ) ปกติ   (  )อิสลาม    (  )มังสวิรัติ   (  )เจ 
 ๒. นาย/นาง/นางสาว  ..............................................นามสกุล.................................................... 
ต าแหน่ง................................................โทร.....................................  อาหาร (  ) ปกติ   (  )อิสลาม    (  )มังสวิรัติ   (  )เจ 
 ๓. นาย/นาง/นางสาว  ..............................................นามสกุล.................................................... 
ต าแหน่ง................................................โทร.....................................  อาหาร (  ) ปกติ   (  )อิสลาม   (  )มังสวิรัติ   (  )เจ 
 ๔. นาย/นาง/นางสาว  ..............................................นามสกุล.................................................... 
ต าแหน่ง................................................โทร.......................... ...........  อาหาร (  ) ปกติ   (  )อิสลาม   (  )มังสวิรัติ   (  )เจ 
 ๕. นาย/นาง/นางสาว  ..............................................นามสกุล.................................................... 
ต าแหน่ง................................................โทร.....................................  อาหาร (  ) ปกติ   (  )อิสลาม   (  )มังสวิรัติ   (  )เจ 
 

(  )รุ่นที่ ๑ วันที่ ๓๐ มีนาคม-๑ เมษายน 256๑  โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก 
(  )รุ่นที่ ๒ วันที่ ๕-๗ เมษายน ๒๕๖๑  โรงแรมระยองซิตี้ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
(  )รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๐-๒๒ เมษายน ๒๕๖๑  โรงแรมเจรญิธานี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
(  )รุ่นที่ ๔ วันที่ 4 -6 พฤษภาคม 256๑  โรงแรมเอเช่ียน อ าภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
(  )รุ่นที่ ๕ วันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  โรงแรมเวียงอนิทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย    
(  )รุ่นที่ ๖ วันที่ ๑-๓ มิถุนายน ๒๕๖๑  โรงแรมสยามแกรนด์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 

 ทั้งนี้ ได้แจ้งใหบุ้คคลดังกล่าวทราบเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
   

 ลงช่ือ............................................................ผู้อนมุัต ิ
( ...................................................... ) 

ต าแหน่ง ............................................................... 
ช่องทางการส่งใบสมัคร: ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐๖๕-๓๔๗๙๓๓๘ / ๐๖๕-

๒๕๐๑๒๙๙ / 0950204430 / ๐๙๘-๑๐๕๖๔๗๕  หรือ ID Line : @msu๖๐ (ต้องใส่ @ น าหน้าด้วย) หรือ E-mail:  
uni.msu๒๕๖๐@gmail.com  โ ทรส า ร  ๐๒ -๙๐๓๐๐๘๐ ต่ อ  ๗๖๖๔   สามารถสมั ครออนไลน์  ได้ที่  
http://www.local-training.com 

***เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อและการออกใบเสร็จรับเงิน โปรดน าหลักฐาน การโอนเงิน 
หรือส าเนาใบ pay – ln , Slip มาในวันลงทะเบียน 

***สิ่งท่ีได้รับวันอบรม  เสื้อ / กระเป๋า / สมุด / ปากกา / เอกสารประกอบการบรรยาย 
หมายเหตุ : คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง / 1 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ส าหรบัผู้ช าระค่าลงทะเบยีน 

mailto:uni.msu๒๕๖๐@gmail.com%20%20โทรสาร%20๐๒-๙๐๓๐๐๘๐%20ต่อ%20๗๖๖๔
http://www.local-training.com/

