ที่ ๑๖/๒๕๖๐

ชมรมอนุรกั ษ์สบื สานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย
๕๕๕/๗๔ ถนนเหล่านาดี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรือ่ ง การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็ นพิธกี ร และการจัดพิธกี าร
เรียน ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าศาล อธิการบดี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอําเภอ
คณบดี หัวหน้าส่วนราชการอําเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูอ้ าํ นวยการสํานัก/ศูนย์/กลุ่ม
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัย ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานเอกชน
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย กําหนดการและหลักสูตร ๑ ชุด (๒หน้า) ใบสมัคร ๑ แผ่น
ด้วยได้พจิ ารณาเห็นว่า ปญั หาในการพูดหรือในการเป็ นพิธกี ร ทีส่ บั สนในการใช้คาํ พูด เช่น กําหนดการ
หมายกําหนดการ โอกาส วโรกาส คําไหนใช้อย่างไร คําว่า มหาบังสุกุล ใช้ได้หรือไม่ ทีพ่ ดู ว่า ส่งเสด็จสูว่ รรคาลัย
ผิด ๒ แห่ง คําพูดทีน่ ิยมใช้ภายหลังการเสด็จสวรรคตมีอะไรเปลีย่ นไปบ้าง รวมถึงการจัดพิธกี ารทีม่ กั มีปญั หา
สะดุด ข้ามขัน้ ตอน พิธกี รพูดมากเกินไป ไม่มคี วามรูใ้ นแบบแผนประเพณี เช่น ถือพุม่ เงินพุม่ ทองผิด วางผิด ล้วน
ต้องมีหลักและจัดให้ถูกต้องเพือ่ ภาพลักษณ์ทด่ี ขี ององค์กร เพือ่ ช่วยแก้ปญั หาเหล่านี้ ชมรมฯ จึงได้จดั อบรม
หลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็ นพิธกี ร และการจัดพิธกี าร ขึน้ ในวันเสาร์ท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโฆษะ
ถนนศรีจนั ทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น (รุน่ ที่ ๑) และในวันอาทิตย์ท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนภาลัย
ถนนประชารักษา อ.เมือง จ.อุดรธานี (รุน่ ที่ ๒) (มีหนังสือคูม่ อื พิมพ์ล่าสุด ๒๕๖๐ เพิม่ คําพูดทีม่ กี ารเปลีย่ น
ภายหลังการเสด็จสวรรคตมอบให้ทุกท่าน)
จึงเรียนมาเพือ่ ขอความกรุณาได้ชว่ ยประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม โดยสามารถเลือก
อบรมในรุน่ ทีส่ ะดวก ข้าราชการทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาให้เข้ารับการอบรม สามารถเบิกจ่าย
ค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ตามหนังสือกระทรวงการคลังทีแ่ นบมาพร้อมนี้ โปรดศึกษาหลักสูตรและส่งใบสมัครให้
ถึงชมรมฯภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ด้วยจักขอบพระคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

(นายทองสุข มันตาทร)
ประธานชมรมอนุรกั ษ์สบื สานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย
โทร.๐๘-๑๘๗๘-๕๗๓๐ ,๐๖ –๓๙๑๖ -๒๙๑๙ โทรสาร ๐-๔๓๙๑-๕๘๗๓, ๐-๔๓๒๔-๗๑๓๘
อีเมล์ woraphojm@gmail.com เว็บไซค์ www.piteekorn.com

ที่ ๑๗/๒๕๖๐

ชมรมอนุรกั ษ์สบื สานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย
๕๕๕/๗๔ ถนนเหล่านาดี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรือ่ ง การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็ นพิธกี ร และการจัดพิธกี าร
นมัสการ ท่านเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอําเภอ รองอธิการบดี คณบดี ผอ.สํานัก เจ้าคณะตําบล เจ้าอาวาส
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย กําหนดการและหลักสูตร ๑ ชุด (๒หน้า) ใบสมัคร ๑ แผ่น
ด้วยได้พจิ ารณาเห็นว่า ปญั หาในการพูดหรือในการเป็ นพิธกี ร ทีส่ บั สนในการใช้คาํ พูด เช่น
กําหนดการ หมายกําหนดการ ไทยทาน ไทยธรรม คําไหนใช้อย่างไร คําว่า มหาบังสุกุล ใช้ได้หรือไม่ ทีพ่ ดู ว่า
ส่งเสด็จสูว่ รรคาลัย ผิด ๒ แห่ง คําพูดภายหลังการสวรรคตมีอะไรเปลีย่ นไปบ้าง บางหน่วยงานไม่สนใจเรือ่ งนี้
เกิดความเสียหายถึงขัน้ ผูบ้ ริหารต้องทําหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษ รวมถึงการจัดพิธกี ารทีม่ กั มีปญั หา สะดุด
ข้ามขัน้ ตอน พิธกี รพูดมากเกินไป บางคนดัดแปลงคํากล่าวอาราธนาต่าง ๆ ด้วยความอวดดี ไม่มคี วามรูใ้ นหลัก
บาลี หลักศาสนา หลักกรรม และประเพณี ซึง่ ล้วนต้องมีหลักและจัดให้ถูกต้อง เพือ่ ให้เกิดศรัทธาแก่ผพู้ บเห็น และ
เพือ่ สืบสานส่งต่อแบบแผนทีถ่ ูกต้องให้แก่อนุชนรุน่ ต่อรุน่ เพือ่ ช่วยแก้ปญั หาเหล่านี้ ชมรมฯ จึงได้จดั อบรมหลักสูตร
ศิลปะการพูด การเป็ นพิธกี รและการจัดพิธกี าร ขึน้ ในวันเสาร์ท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโฆษะ ถ.ศรีจนั ทร์
อ.เมือง จ.ขอนแก่น (รุน่ ที่ ๑) และในวันอาทิตย์ท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนภาลัย ถ.ประชารักษา
อ.เมือง จ.อุดรธานี (รุน่ ที่ ๒) มีหนังสือคูม่ อื พิธกี รปี ๒๕๖๐ เพิม่ คําพูดทีเ่ ปลีย่ นภายหลังการสวรรคตมอบให้ทุกท่าน
จึงขอนมัสการมาเพือ่ ขอความเมตตาจากพระคุณท่านพิจารณาจัดส่งพระสงฆ์หรือมรรคนายก
ได้เข้ารับการอบรมเพือ่ พัฒนาการพูดและการจัดพิธกี าร ตามหลักสูตรทีแ่ นบมาพร้อมนี้ ขอได้ศกึ ษาหลักสูตรทัง้ ๒
หน้า และส่งใบสมัครไปถึงชมรมฯ ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ จักเป็ นพระคุณยิง่
ขอนมัสการด้วยความเคารพ

(นายทองสุข มันตาทร)
ประธานชมรมอนุรกั ษ์สบื สานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย
โทร. ๐๘-๑๘๗๘-๕๗๓๐ และ ๐๖-๓๙๑๖-๒๙๑๙
โทรสาร ๐-๒๐๙๑-๑๒๙๒
อีเมล์ woraphojm@hotmail.com เว็บไซค์ www.piteekorn.com

กําหนดการและหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็ นพิธีกรและการจัดพิธีการ
บรรยายโดย อ.ทองสุข มันตาทร ปธ.๘ ศษ.ม.(บริหาร) อดีต ผู้อาํ นวยการสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
.......................................................................................................................................................................
เวลา ๐๘.๓๐ น.ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๐๐ น.บรรยายหัวข้อที่ ๑-๓
เวลา ๑๓.๐๐ น.บรรยายหัวข้อที่ ๔-๖ ปิ ดการอบรมไม่เกินเวลา ๑๖.๓๐ น.
วัตถุประสงค์หลัก ต้องการให้มีพธิ ีกรทีร่ ูค้ รบ ๕ มิติ คือ ด้านภาษา ศาสนา ประเพณี วิถรี าชการ และราชสํานัก
๑.หลักการพูดเบื้ องต้น เช่น บันไดสู่การพูดเป็ น ๑๓ ขั้น การเรียบเรียงเนื้อหา การใช้ สคริปต์และโน้ ตย่อ หลักการใช้
ไมโครโฟน หลักการพูดแบบกะทันหัน การพูดแทนเจ้ านาย การพูดในโอกาสงานมงคล การพูดเพื่อให้ เข้ าใจง่าย
การพูดเชิงบวก แบบสุภาพและสร้ างสรรค์ สาธิตการแทรกมุกประกอบการบรรยายให้ คลายเครียดตลอดวัน
๒.การพูดแบบผูผ้ ่านการอบรมมาดี เช่น การใช้ ภาษาภายหลังการเสด็จสวรรคต ทําไมจึงห้ ามใช้ ว่า ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
มีหลักฐานราชการมายืนยัน พระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บางคนอ่าน ปะ-ระ-มิน-มะหา บางคนอ่าน ปะ-ระ-มิน-ทะ-ระ-มะ-หา บางคนอ่าน ปะ-ระ-มิน-ทะ มะ-หา...อธิบายโดยละเอียดและสรุปว่าควรอ่าน
อย่างไร อดุลยเดช อ่าน อะ-ดุน-ละ-ยะ-เดด หรือ อะ-ดุน- ยะ- เดด บรมนาถบพิตร ปัจจุบนั นิยมอ่านอย่างไร ทําไม
ไม่ควรใช้ ว่า ถวายความอาลัย แล้ วจะใช้ อย่างไร ด้ วยเกล้ าด้ วยกระหม่อม ขอเดชะ ใช้ ผดิ กันมาก
แก้ ไขคําพูดที่มักสับสน เช่น กําหนดการ หมายกําหนดการ อย่าเข้ าใจว่า ในงานรัฐพิธตี ้ องใช้ คาํ ว่า
หมายกําหนดการ ทุกครั้ง บังสุกุล มหาบังสุกุล ไตรบังสุกุล ธูปเทียน เทียนธูป ไทยธรรม ไทยทาน ต่างกันอย่างไร โอกาส
วโรกาส (ใช้ ผดิ กันมาก) มรรคทายก เกษียณอายุ ฯพณฯ เลิกใช้ เด็ดขาด การพูดเชิญชวนดื่มอวยพร พูดจบแล้ วมีข้นั ตอน
อย่างไร งานไหนใช้ ภาษาระดับไหนใน ๕ ระดับ การเรียกพระ เจ้ าอธิการ พระอธิการ พระครู เจ้ าคุณชั้นต่างๆ ไม่เหมือนกัน
งานไหนใช้ว่า ชักผ้าบังสุกลุ งานไหนใช้ว่า พิจารณาผ้าบังสุกุล มีท่มี าต่างกัน คาถาที่พระใช้ กต็ ่างกัน ต้ องรู้ท่ไี ปที่มา
พิธกี รคนหนึ่งพูดว่า "ขออาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณเจ้ าพระปรีชา เขมรโต เป็ นองค์พิจารณาผ้ ามหาบังสกุล"
อย่างนี้ผดิ หลักภาษาอย่างน้ อย ๖ แห่ง พูดว่า “ส่งดวงวิญญาณไปสู่สมั ปรายภพ” ผิดหลักศาสนา ๒ แห่ง มีคาํ ตอบในวัน
อบรม จะชี้แจงว่า ทําไมไม่ควรใช้ มหาบังสุกุล ในทุกกรณี แม้ แต่ในพิธพี ระราชทานเพลิงศพบุคคลสําคัญ
และการพูดแบบพิธกี ร เช่นการเกริ่นนํา การซักซ้ อม การเชิญประธาน ๓ แบบ จะเอ่ยชื่อประธาน หรือเอ่ยตําแหน่ง
ของท่านก่อน ต้ องมีหลัก การแนะนําวิทยากรแบบใหม่ และการขอบคุณวิทยากรแบบไม่เสียความรู้สกึ
มีตัวอย่างคําพูดที่โฆษกงานวัดท่านหนึ่งพูดจนวัดต้ องสูญเสียรายได้ เป็ นแสน
๓.ความสําคัญของพิธีกร พิธีการ
โฆษก กับ พิธกี ร ต่างกัน ถ้ามัวแต่พูด ขาดการเตรียมการ พิธกี ารไม่เรียบร้ อย สะดุด ข้ ามขั้นตอน ไมโครโฟนมีปัญหา
ธูปเทียนจุดติดยาก อย่างนี้เรียก พิธเี กิน บางคนพูดถูกหลักภาษาแต่ผดิ หลักศาสนา นักปราชญ์หรือพระสงฆ์ได้ ฟังก็ตาํ หนิ
บางท่านเคร่งพิธกี าร แต่ขาดการจัดการ หลักสูตรนี้จึงเน้ นให้ เข้ าถึงบทบาทพิธกี รอย่างแท้ จริง เน้ นการพูดถูกต้ อง
การประสานงาน ทั้งด้ านพิธศี าสนา ประเพณีไทย พิธรี าชการ และแบบแผนของราชสํานัก แล้ วนํามาจัดการและประยุกต์
เพื่อให้ เกิดภาพลักษณ์ท่ดี ตี ่อองค์กรและสร้ างศรัทธาแก่ผ้ ูพบเห็น มิให้ เกิดความสับสนแก่อนุชน ซึ่งจะเป็ นผู้สบื สานต่อไป

(พลิก)

๔.พิธีการศาสนา หนังสือสวดมนต์ท่พี ิมพ์แจก บางเล่มผิดมาก เชื่อถือไม่ได้ เช่นอาราธนาพระปริตรว่า สัพพะทุกขา
วินาสายะ อย่างนี้ แปลว่า ไม่ให้ทุกข์สิ้นไป รวมแล้ วผิด ๑๒ แห่ง กล่าวสัคเค ผิด ๕ เช่น จะยันตุ เทวา แปลว่า ขอให้ เทวดา
หนีไป ต้ องเป็ น จายันตุ เทวา จึงเป็ นการชุมนุมเทวดา อโรคยา ปรมา ลาภา นี้ เขียนผิด อ่านผิดกันทั่วประเทศ
การจัดโต๊ะหมู่บูชา โอกาสใดต้ องมีธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ โอกาสใดไม่ต้องมี หลักการเป็ นประธาน
จุดเทียนกี่เล่ม เล่มไหนก่อน คํานับกี่ครั้ง ผู้ร่วมพิธปี ระนมมือตอนไหน งานใดพระสงฆ์จึงใช้ พัดยศ ห้ ามพิธกี รจุดธูปเทียนเเอง
ห้ ามใช้ ไมโครโฟนของประธาน อาราธนาศีลไม่ต้องตั้งนะโมเพราะอะไร อาราธนาศีลคนเดียวเปลี่ยน ยาจามะ เป็ น ยาจามิ
ไม่ถูกต้ องทั้งหมด อาราธนาธรรม พรหมา บางคนออกเสียง พรม-มา บางคน พรํา-มา ผิดทั้งหมด การทอดผ้ าบังสุกุลในงาน
ศพบางงาน ทําให้ เสียเวลาและทําให้ ผ้ ูคนเข้ าใจผิด พิธกี รควรชี้แจงอย่างไรบ้ าง งานบุญ กับงานบําเพ็ญกุศล ต่างกันอย่างไร
งานใดไม่ต้องกล่าวคําถวาย พิธกี รชาวบ้ านมักผิดในเรื่องใดบ้ าง ห้ ามจับมือประธานเวลากรวดนํา้ (มีภาพการ
กรวดนํา้ มหัศจรรย์ท่สี ดุ ในโลก) ถวายสังฆทานอย่างไรเป็ นบาป พระผิดวินยั อย่างไรได้บุญ อย่าเรียกถังแดงถังเหลืองว่า สังฆทาน
และกล่าวคําถวายว่า สังฆะทานานิ แทน ภัตตานิ ถือว่าเป็ นผู้อวดดีทาํ ลายภาษา สังฆทาน เป็ นชื่อเจตนา มิใช่ชื่อวัตถุสิง่ ของ
๕.เกร็ดความรูต้ ่าง ๆ เพลงมหาฤกษ์ มหาชัย ต่างกันอย่างไร (มีสาธิต) พุ่มเงินพุ่มทองที่มียอดเป็ นฉัตรใช้ ได้ หรือไม่
พุ่มเงินพุ่มทอง ถืออย่างไร วางอย่างไร ซ้ ายหรือขวาของใคร ชี้แจงโดยมีเอกสารราชการยืนยัน
เครือ่ งทองน้อยกับ
ธู ปเทียนแพ ใช้ต่างกันอย่างไร เครือ่ งทองน้อย โอกาสใดหันธู ปเทียนออกมาข้างนอก โอกาสใดหันธู ปเทียนเข้าหา
ผูว้ ายชนม์
รายละเอียดงานสําคัญ เช่น พิธพี ุทธาภิเษก วางศิลาฤกษ์ งานมงคลสมรสแบบไทย รดนํา้ ก่อนเจิม หรือเจิม
ก่อน ด้วยนิ้ วไหน (มีภาพบุคคลสําคัญทําให้เป็ นแบบอย่าง) ประธานรดนํา้ ศพพระราชทานก่อนหรือหลังผู้อ่นื คนธรรมดา
ถึงแก่กรรม ญาติขอพระราชทานเพลิงศพได้ หรือไม่ งานศพทั่วไปประธานสงฆ์กบั ประธานฆราวาสใครวางดอกไม้ จันทน์ก่อน
รายละเอียดการขอพระราชทานและพิธกี ารพระราชทานเพลิงศพ ทําไมจึงห้ ามนิมนต์พระสงฆ์เป็ นประธานในพิธพี ระราชทาน
เพลิงศพ การประกอบพิธที ่มี ีฤกษ์ วันไหน ประธานควรหันหน้ าไปทางไหน จึงเป็ นสิริมงคล
๖.มารยาทไทยในพิธีการ โอกาสไหนไม่ต้องประนมมือ งานไหนแม้ขณะพระสงฆ์ยะถาสัพพี ก็ไม่ตอ้ งประนมมือ สงสัย
หรือไม่ว่า พระราชพิธใี นพระบรมมหาราชวัง บางครั้งก็ประนมมือ บางครั้งไม่ประนมมือ โอกาสไหนไม่ต้องถอดรองเท้ า
การไหว้ ระดับต่าง ๆ การถวายความเคารพในการเข้ าเฝ้ า(มีภาพคนสําคัญมากที่เสียมารยาทในพิธแี สดงความอาลัยปี ๒๕๕๙)
การมอบเครื่องราชฯ ที่หน่วยงานจัดเอง ทําอย่างไรจึงจะถูกต้ อง โอกาสไหน สามีภรรยาจะต้องไม่นงด้
ั ่ วยกัน
ที่ชุดรับแขกเรานั่งได้ ไหม ถ้ าต้ องนั่ง นั่งอย่างไร ซีกซ้ ายหรือขวาของผู้ใหญ่ มารยาทในงานศพ ศพพระกราบอย่างไร การรําวง
อย่าเวียนขวาแบบเวียนเทียน การเดินนํากับเดินตามต่างกันอย่างไร การแต่งเครื่องแบบของพิธกี รที่สง่างาม
“ ความรูท้ เี่ คยมี บางทีก็ผดิ ต่อ ๆ กันมา ทีอ่ ันตรายมากคือการยึดมัน่ ในสิ่งทีผ่ ดิ นัน้ ๆ และส่งต่อไปให้อนุชนรุ่นต่อรุ่น”
มีหนังสือคู่มือทีป่ รับปรุงใหม่ปี ๒๕๖๐ เพิม่ คําพูดทีเ่ ปลีย่ นแปลงภายหลังการเสด็จสวรรคต มอบทุกท่าน
ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๘๐๐ บาท รวมค่าหนังสือ ค่าอาหารกลางวัน ค่าวุฒิบตั ร และอาหารว่างแล้ ว

ใบสมัครเข้ารับการอบรม
หลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็ นพิธีกร และการจัดพิธีการ
เขียนที.่ ..........................................................................
.....................................................................................
โทร......................................................................
ข้ าพเจ้ า (และคณะ) ผู้มีช่ือข้ างล่างนี้ ขอสมัครเข้ ารับการอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็ นพิธกี ร
และการจัดพิธกี าร (ค่าลงทะเบียนท่านละ ๘๐๐ บาท รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและค่าหนังสือคู่มือแล้ ว)
(หลักสูตรเดียวกัน สามารถเลือกเข้ าอบรมในรุ่นที่ท่านสะดวก)
รุ่นที่ ๑ ณ โรงแรมโฆษะ ถนนศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น วันเสาร์ท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๒ ณ โรงแรมนภาลัย ถนนประชารักษา อ.เมือง จ.อุดรธานี วันอาทิตย์ท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑
(โปรดเขียนให้ ชัดเพื่อความถูกต้ องของวุฒิบัตร และกรอกเลข ๑ หรือ ๒ ตามที่เลือก ท้ ายชื่อทุกท่าน )
๑.........................................................รุ่นที่...... ๒.......................................................รุ่นที่......
๓.........................................................รุ่นที่...... ๔.......................................................รุ่นที่.......
๕.........................................................รุ่นที่...... ๖......................................................รุ่นที่.......
๗.........................................................รุ่นที่...... ๘......................................................รุ่นที่.......
รวมรุ่นที่ ๑ .....คน
รวมรุ่นที่ ๒ .....คน

(ลงชื่อ)............................................... วันที่ ......./........./๒๕๖....
( ......................................................) ผู้สมัคร หรือผู้แทนกรณีหลายคน

โปรดทราบ
๑.ส่งใบสมัคร ทางโทรสาร หมายเลข ๐๔๓ ๙๑๕ ๘๗๓ หรือ ๐๔๓ ๒๔๗ ๑๓๘ หรือส่งทางอีเมล์
woraphojm@gmail.com หรือสมัครทาง www.piteekorn.com หรือทางไลน์โฟนของชมรม ฯ
๐๖-๑๑๐๖-๗๔๘๙ หรือคิวอาร์โค้ดด้านบน หรือไลน์ไอดี registtotrain (ระบุช่อื /ทีอ่ ยู/่ รุน่ ที)่ ภายใน
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ สอบถามเพิม่ เติมได้ท่ี ๐๘-๑๘๗๘-๕๗๓๐ หรือ ๐๖-๓๙๑๖-๒๙๑๙
๒.ชมรมฯ จะประกาศชื่อผูส้ มัครทาง www.piteekorn.com ( ไม่ตอบรับเป็ นจดหมาย)
๓.โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีหมายเลข ๔๙๑-๐-๐๕๘๖๙-๙ ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์
สาขาอัมพวัน ชื่อบัญชี อนุรกั ษ์สบื สานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย แล้วแจ้งการโอนทาง
อีเมล์ หรือโทรสาร หรือทางโทรศัพท์ หรือทางไลน์ และกรุณาถือหลักฐานการโอนไปในวันอบรมด้วย
๔.ไม่สะดวกโอนเงิน จะชําระหน้างาน กรุณาขีดเส้นใต้ขอ้ ความต่อไปนี้ "จะชําระในวันอบรม"
(มีหนังสือคู่มอื พิธกี รปรับปรุงใหม่ เพิม่ คําพูดทีต่ อ้ งรูภ้ ายหลังการเสด็จสวรรคตมอบให้ทุกท่าน ไม่มจี าํ หน่ายทัวไป)
่

