ที่ ๓/๒๕๖๑

ชมรมอนุรกั ษ์สบื สานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย
๕๕๕/๗๔ ถนนเหล่านาดี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

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 ภายหลังการเสด็จสวรรคต จนถึงปจั จุบนั นี้ ทางราชการมีการเปลีย่ นถ้อยคํา
ทีใ่ ช้ในพิธกี ารมากมาย เช่น ต้องใช้คาํ ว่า พระชนมายุ ไม่ใช้ พระชนมพรรษา ในการถวายพระพรชัยมงคล ไม่ใช้
คําว่า วโรกาส ในพิธกี ารวันสําคัญ เลิกใช้คาํ ว่า มหาบังสุกุล ถวายความจงรักภักดี จุดเทียนชัย ไม่ใช้คาํ ว่า
หมายกําหนดการ ในการรับเสด็จ และทางราชการก็ได้แจ้งแนวปฏิบตั ใิ หม่มากกว่า ๑๐ เรือ่ ง เช่นไม่จดั เก้าอีส้ ที อง
สีเหลืองให้ประธานนังและการขอรั
่
บพระราชทานเพลิงศพแบบใหม่ เป็ นต้น ล้วนแต่เป็ นสิง่ สําคัญทีผ่ นู้ ําและพิธกี ร
ต้องเข้าใจทีไ่ ปทีม่ าอย่างลึกซึง้ และสามารถตอบคําถามได้ อนึ่ง นอกจากสามารถพูดได้ พูดถูกต้องแล้ว ยังต้องมี
ศิลปะการจัดพิธกี ารให้เรียบร้อย ไม่สะดุด ไม่ขา้ มขัน้ ตอน เป็ นไปตามแบบแผนราชการ ราชสํานัก หลักศาสนพิธี
และหลักประเพณีไทย เป็ นการสร้างศรัทธาและภาพลักษณ์ทด่ี ขี องหน่วยงาน เพือ่ ช่วยพัฒนาบุคลากรหรือผูน้ ํา
ให้มที กั ษะและความเข้าใจถ่องแท้ ชมรมฯ จึงได้จดั อบรม ศิลปะการพูด การเป็ นพิธกี ร และการจัดพิธกี าร
(ตามเนื้อหาในหลักสูตรทีแ่ นบมาพร้อมนี้) รุน่ ที่ ๑ วันเสาร์ท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสบายโฮเทล
ถ.เลียบคลองชลประทาน อ.เมืองจ.นครราชสีมา และรุน่ ที่ ๒ วันอาทิตย์ท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
ทองธารินทร์ ถ.ศิรริ ฐั อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ (มีหนังสือคูม่ อื เพิม่ คําพูดและแนวปฏิบตั ทิ ท่ี างราชการแจ้งมาใหม่)
จึงเรียนมาเพือ่ ขอความกรุณาได้ชว่ ยประชาสัมพันธ์หลักสูตรและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
โดยสามารถเลือกอบรมในรุน่ ทีส่ ะดวก ข้าราชการทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาให้เข้ารับการอบรม สามารถ
เบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ตามหนังสือกระทรวงการคลังทีแ่ นบมาพร้อมนี้ โปรดส่งใบสมัครให้ถงึ ชมรมฯ
ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ 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 ๔ / ๒๕๖๑

ชมรมอนุรกั ษ์สบื สานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย
๕๕๕/๗๔ ถนนเหล่านาดี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรือ่ ง การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธกี ร และการจัดพิธกี าร
นมัสการ พระคุณท่านพระสังฆาธิการ
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย กําหนดการและหลักสูตร ๑ ชุด (๒หน้า) ใบสมัคร ๑ แผ่น
ด้วยได้พจิ ารณาเห็นว่า ภายหลังการเสด็จสวรรคตจนถึงปจั จุบนั นี้ มีการเปลีย่ นถ้อยคําทีใ่ ช้ในพิธกี าร
มากมาย เช่น ต้องใช้คาํ ว่า พระชนมายุ ไม่ใช้ พระชนมพรรษา ในการถวายพระพรชัยมงคล ต้องไม่ใช้คาํ ว่า
จุดเทียนชัยถวายพระพร ต้องไม่ดดั แปลงบาลีจาก บังสุกุล เป็ น มหาบังสุกุล การพูดว่า ส่งดวงวิญญาณ
ไปสูส่ มั ปรายภพ ดังนี้ผดิ หลักธรรม ต้องไม่ใช้คาํ ว่า วโรกาส แม้ในวันสําคัญในท้องถิน่ และมีแนวปฏิบตั ทิ ร่ี าชการ
การเขียนคําบาลีถวายพระพรชัย
แจ้งมาใหม่มากกว่า ๑๐ เรือ่ ง เช่น การขอพระราชทานเพลิงศพแบบใหม่
มงคล ก็มเี ปลีย่ น ห้ามจัดเก้าอีส้ ที อง สีเหลือง ให้ประธานสงฆ์และคฤหัสถ์นงั ่ เป็นต้น เรือ่ งเหล่านี้ลว้ นสําคัญ
มากทีต่ อ้ งเข้าใจทีไ่ ปทีม่ าอย่างลึกซึง้ และสามารถตอบคําถามได้ อนึ่ง พิธกี รจะต้องมีศลิ ปะในการจัดพิธกี ารมิให้
บกพร่อง หรือสะดุด หรือข้ามขัน้ ตอน ต้องรอบรูห้ ลายด้านเช่น แบบแผนประเพณี หลักภาษา หลักบาลี
หลักศาสนพิธแี ละธรรมเนียมราชการ รวมถึงราชสํานัก และเพือ่ ช่วยพัฒนาบุคลากรของวัดให้มคี วามเข้าใจถ่อง
แท้ ชมรมฯ จึงได้จดั อบรม ศิลปะการพูด การเป็ นพิธกี ร และการจัดพิธกี าร (ตามเนื้อหาในหลักสูตรทีแ่ นบมา
พร้อมนี้) รุน่ ที่ ๑ ในวันเสาร์ท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสบายโฮเทล ถ.เลียบคลองชลประทาน อ.เมือง
จ.นครราชสีมา และ รุน่ ที่ ๒ วันอาทิตย์ท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทองธารินทร์ ถ.ศิรริ ฐั อ.เมือง
จ.สุรนิ ทร์ (มีหนังสือคูม่ อื เพิม่ คําพูดและแนวปฏิบตั ทิ ม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงระหว่างปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ มอบให้ดว้ ย)
จึงกราบนมัสการมาเพือ่ ขอความเมตตาได้ชว่ ยประชาสัมพันธ์หลักสูตรทีส่ าํ คัญนี้และส่งพระภิกษุ หรือ
สามเณร หรือผูน้ ําท้องถิน่ หรือ มรรคนายก เข้ารับการอบรม
โดยสามารถเลือกอบรมในรุน่ ทีส่ ะดวก
ขอความเมตตาแจ้งให้ผสู้ มัครส่งใบสมัคร หรือติดต่อชมรม ฯ ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ จักเป็ นพระคุณยิง่
ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง

(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

กําหนดการอบรมหลักสูตร ศิ ลปะการพูด การเป็ นพิ ธีกรและการจัดพิ ธีการ
อบรมตามหัวข้อหลักสูตรที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้
************************
เวลา ๐๘.๓๐ น.
ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ น.
พืน้ ฐานการพูด ข้อควรระวังในการใช้ถอ้ ยคํา
(หัวข้อที่ ๑ และ ๒)
๑๐.๓๐ น.
พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ น.
บทบาทของพิธกี ร และศิลปะการจัดพิธกี าร (หัวข้อที๓่ )
๑๑.๓๐ น.
พระสงฆ์ฉนั เพล
๑๒.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น.
ศาสนพิธี (หัวข้อที่ ๔) (เน้นเรือ่ งทีม่ กั เข้าใจคลาดเคลื่อน)
๑๔.๓๐ น
พักรับประทานอาหารว่าง และรับวุฒบิ ตั ร
๑๔.๔๕ น.
ชีแ้ จงแนวปฏิบตั ทิ ร่ี าชการออกระเบียบใหม่
เกร็ดความรูท้ างพิธกี าร
(หัวข้อที่ ๕ และ ๖)
๑๖.๐๐ น.
ตอบคําถาม
๑๖.๓๐ น.
ปิดการอบรม

**** *******************
(ค่าลงทะเบียนท่านละ ๙๐๐ บาท รวมค่าหนังสือคูม่ อื ๑ เล่ม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวุฒบิ ตั ร แล้ว
ไม่มเี รียกเก็บอีก หนังสือคูม่ อื ดังกล่าวมีมอบให้เฉพาะท่านทีล่ งทะเบียนเข้าอบรม ไม่มวี างขายทัวไป)
่

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.บรรยายหัวข้ อที่ ๑-๓
เวลา ๑๓.๐๐ น.บรรยายหัวข้ อที่ ๔-๖ ปิ ดการอบรมไม่เกินเวลา ๑๖.๓๐ น.
วัตถุประสงค์หลัก ต้ องการให้ มีนักพูดและพิธกี รที่ร้ คู รบ ๕ มิติ คือ ด้ านภาษา ศาสนา ประเพณี วิถรี าชการและราชสํานัก

๑.หลักการพูดเบื้ องต้น เช่น บันไดสู่การพูดเป็ น ๑๓ ขั้น การเรียบเรียงเนื้อหา การใช้ สคริปต์และโน้ ตย่อ หลักการใช้
ไมโครโฟน หลักการพูดแบบกะทันหัน การพูดแทนเจ้ านาย การพูดในโอกาสงานมงคล การแก้ ประหม่า
การพูดเชิงบวกแบบสุภาพและสร้ างสรรค์ สาธิตการแทรกมุกประกอบการบรรยายให้ คลายเครียดตลอดวัน
๒.การพูดแบบผูผ้ ่านการอบรมมาดี พิธกี รนอกจากจะพูดได้ ตามหลักภาษาแล้ ว ยังจะต้ องพูดให้ เป็ น ถูกต้ องตาม
หลักธรรม หลักบาลีและหลักความนิยม จะต้ องมีความรู้หลายมิติ จึงจะไม่สบั สนในการใช้ คาํ
การพูดการเขียนว่า “ ส่งดวงวิญญาณไปสูส่ มั ปรายภพ” ผิดหลักธรรม “ ผ้ามหาบังสุกลุ ” ผิดหลักบาลี การ
พูดการเขียนว่า “ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล” “ถวายความจงรักภักดี” “ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา”
“หมายกําหนดการของจังหวัดรับเสด็จ...” “พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อ ก.” “ใส่เสื้อเหลืองเทิดพระเกียรติ”
“ประธานถวายอดิเรกอุทิศพระราชกุศลแด่ ร.๙ ” เหล่านี้ ล้ วนผิดไปจากหลักการและความนิยม (ล่าสุด
กระทรวงมหาดไทยแจ้ งให้ ใช้ คาํ ว่า “พระชนมายุ” ในการถวายพระพรชัยมงคล ไม่ใช้ “พระชนมพรรษา” ) ทั้งหมดนี้มี
คําอธิบายที่ไปที่มา ผิดอย่างไร ควรใช้ อย่างไร เพื่อให้ เข้ าใจลึกซึ้ง
รวมถึงคําพูดที่มกั สับสน เช่น ธูปเทียน เทียนธูป ไทยธรรม ไทยทาน โอกาส วโรกาส ต่างกันอย่างไร คํา
เหล่านี้เลิกใช้ คือ มรรคทายก เกษียณอายุ ฯพณฯ “ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ” มีใช้ หรือไม่ในปัจจุบนั การ
พูดเชิญชวนดื่มอวยพร พูดจบแล้ วมีข้นั ตอนอย่างไร การเรียกพระอธิการ เจ้ าอธิการ และพระสมณศักดิ์ ก็ต่างกัน งาน
ไหนใช้ว่า“ชักผ้าบังสุกุล” งานไหนใช้ว่า “พิจารณาผ้าบังสุกุล” มีท่มี าต่างกัน คาถาที่พระใช้ กแ็ ตกต่าง
พิธกี รคนหนึ่งพูดว่า "ขออาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณเจ้ าพระปรีชา เขมรโต เป็ นองค์พิจารณาผ้ ามหา
บังสกุล" อย่างนี้ผดิ หลักการอย่างน้ อย ๖ แห่ง มีคาํ ตอบในวันอบรม
และการพูดแบบพิธกี ร เช่นการเกริ่นนํา การซักซ้ อม การเชิญประธาน ๓ แบบ จะเอ่ยชื่อประธาน หรือเอ่ย
ตําแหน่งของท่านก่อน ต้ องมีหลัก การแนะนําวิทยากรแบบใหม่ และการขอบคุณวิทยากรแบบใหม่ ที่เป็ นมืออาชีพ
๓.ความสําคัญของพิธีกร พิธีการ โฆษก กับ พิธกี ร ต่างกัน ถ้ามัวแต่พูด ขาดการเตรียมการ พิธกี ารไม่เรียบร้ อย
สะดุด ข้ ามขั้นตอน ไมโครโฟนมีปัญหา ธูปเทียนจุดติดยาก อย่างนี้เรียก พิธีเกิน บางท่านเคร่งพิธกี าร แต่ขาดการ
บริหารจัดการ หลักสูตรนี้จงึ เน้ นให้ เข้ าถึงบทบาทพิธกี รอย่างแท้ จริง ใน ๕ มิติ คือ ด้ านภาษา ด้ านศาสนพิธี

(พลิก)

ด้ านประเพณีไทย ด้ านแบบแผนราชการ และราชสํานัก แล้ วนํามาบริหารจัดการและประยุกต์ใช้ เพื่อให้ เกิดภาพลักษณ์
ที่ดีต่องค์กรและสร้ างศรัทธาแก่ผ้ ูพบเห็น มิให้ เกิดความสับสนแก่อนุชน ซึ่งจะเป็ นผู้สบื สานต่อไป
๔.พิธีการศาสนา หนังสือสวดมนต์ท่พี ิมพ์แจก บางเล่มผิดมาก เชื่อถือไม่ได้ เช่นอาราธนาพระปริตรว่า สัพพะทุกขา
วินาสายะ อย่างนี้ แปลว่า ไม่ให้ทุกข์สิ้นไป กล่าวสัคเคผิด เช่น จะยันตุ เทวา =ให้ เทวดาหนีไป อโรคยา ปรมา ลาภา
นี้เขียนผิดจึงอ่านผิด ระวัง... สวดมนต์พร้ อมพระทุกอย่างไม่เปลี่ยนบางคํา จะกลายเป็ นว่าโยมสวดให้ พรแก่พระ
หลักการเป็ นประธาน จุดเทียนกี่เล่ม เล่มไหนก่อน คํานับกี่ครั้ง ผู้ร่วมพิธปี ระนมมือตอนไหน ห้ ามใช้
ไมโครโฟนของประธาน อาราธนาศีลไม่ต้องตั้งนะโมเพราะอะไร อาราธนาธรรม พรหมา บางคนออกเสียง พรม-มา
บางคน พรํา-มา ผิดทั้งหมด ห้ ามจัดเก้ าอี้สเี หลือง สีทอง ให้ ประธานสงฆ์น่ัง มีคาํ ตอบในวันอบรม การทอดผ้ าบังสุกุล
ในงานศพบางงานมากมาย ทําให้ เสียเวลา ทําให้ ผ้ ูคนลืมหลักการเดิม คือ พระแสวงหาผ้ าในป่ า มาทําจีวร
ชี้แจงสิ่งที่พิธกี รบางคนมักเข้ าใจผิดหลายเรื่อง เช่นบางคนเรียกถังแดงถังเหลืองว่า สังฆทาน และกล่าวคําถวาย
ว่า สังฆะทานานิ แทน ภัตตานิ ถือว่าเป็ นผู้อวดดี และในถังอาจมีของกินด้วย ถ้าถวายตอนบ่าย ถือว่า เหยียบยํ่าพุทธ
บัญญัติ บางงานไม่มีผ้า ใช้ ซองเงินแทนผ้ าบังสุกุล และเรียกว่า ปัจจัยสุกุล ทําผิดกันชนิดกู่ไม่กลับ
๕.เกร็ดความรูต้ ่าง ๆ เช่น พุ่มเงินพุ่มทอง ถืออย่างไร วางอย่างไร ซ้ ายหรือขวาของใคร ชี้แจงโดยมีเอกสารราชการที่
ออกมาเมื่อปี ๒๕๕๓ ยืนยัน เครือ่ งทองน้อยกับธู ปเทียนแพ ใช้ต่างกันอย่างไร เครือ่ งทองน้อย โอกาสใดหันธู ป
เทียนออกมาข้างนอก โอกาสใดหันธู ปเทียนเข้าหาผูว้ ายชนม์
รายละเอียดงานสําคัญ เช่น งานมงคลสมรสแบบไทย รดนํา้ ก่อนเจิม หรือเจิมก่อน ด้วยนิ้ วไหน ประธานรด
นํา้ ศพพระราชทานก่อนหรือหลังผู้อ่นื คนธรรมดาถึงแก่กรรม ญาติขอพระราชทานเพลิงศพได้ หรือไม่ งานศพทั่วไป
ประธานสงฆ์กบั ประธานฆราวาสใครวางดอกไม้ จันทน์ก่อน ทําไมจึงห้ ามนิมนต์พระสงฆ์เป็ นประธานในพิธพี ระราชทาน
เพลิงศพ การประกอบพิธที ่มี ีฤกษ์ วันไหน ประธานควรหันหน้ าไปทางไหนจึงจะเป็ นสิริมงคล
๖.เรือ่ งทีท่ างราชการแจ้งมาใหม่ภายหลังการสวรรคต จนถึงปี ๒๕๖๑ เช่นการถวายความเคารพแบบใหม่ การขอ
พระราชทานเพลิงศพแบบใหม่ ราชาศัพท์ช่ัวคราวและ ๙ ราชาศัพท์ท่กี ระทรวงมหาดไทยแจ้ งมาให้ ใช้ ในโอกาสสําคัญ
การจัดที่น่ังประธานแบบใหม่ตามมติมหาเถรสมาคม ขั้นตอนการเข้ ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สายสะพาย
การถวายอดิเรกแบบใหม่ในรัชกาลปัจจุบัน การเขียนคําถวายพระพรเป็ นบาลีแบบใหม่สาํ หรับวันที่ ๑๒ สิงหาคม
และมารยาทไทยในพิธีการทีส่ ําคัญ เช่น โอกาสไหนไม่ต้องประนมมือ แม้ ขณะพระสงฆ์ยะถาสัพพี ก็ไม่ต้องประนมมือ
โอกาสไหนไม่ต้องถอดรองเท้ า การไหว้ ระดับต่าง ๆ การกราบในโอกาสต่าง ๆ โอกาสไหน สามีภรรยาจะต้องไม่นงั ่
ด้วยกัน ที่ชุดรับแขกเรานั่งได้ ไหม ถ้ าต้ องนั่ง นั่งอย่างไร ซีกซ้ ายหรือขวาของผู้ใหญ่ หลักการเดินนํา เดินตามผู้ใหญ่
(ค่าลงทะเบียนท่านละ ๙๐๐ บาท รวมค่าหนังสือคู่มือ ๑ เล่ม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และค่าวุฒิบตั รแล้ว)
“ ความรูท้ เี่ คยมี บางทีก็ผดิ ต่อ ๆ กันมา ทีอ่ ันตรายมากคือการยึดมัน่ ในสิ่งทีผ่ ดิ และส่งต่อไปให้อนุชนรุ่นต่อรุ่น”

ใบสมัครเข้ารับการอบรม
หลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็ นพิธีกร และการจัดพิธีการ
เขียนที.่ ..........................................................................
.....................................................................................
โทร......................................................................
ข้ าพเจ้ า (และคณะ) ผู้มีช่ือข้ างล่างนี้ ขอสมัครเข้ ารับการอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็ นพิธกี ร
และการจัดพิธกี าร (ค่าลงทะเบียนท่านละ ๙๐๐ บาท รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและค่าหนังสือคู่มือแล้ ว)
(หลักสูตรเดียวกัน สามารถเลือกเข้ าอบรมในรุ่นที่ท่านสะดวก)
รุ่นที่ ๑ ณ โรงแรมสบายโฮเทล ถ.เลียบคลองชลประทาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันเสาร์ท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๒ ณ โรงแรมทองธารินทร์ ถ.ศิริรัฐ อ.เมือง จ.สุรินทร์ วันอาทิตย์ท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒
(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 ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ 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"
(มีหนังสือคู่มือปรับปรุงใหม่ พิ มพ์ครัง้ ที่ ๑๒ เพิ่ มคําศัพท์ที่จะพูดให้ถกู ต้อง และ แนวปฏิ บตั ิ ในพิ ธีการที่ทาง
ราชการออกใหม่ล่าสุดหลายเรื่องในรัชกาลปัจจุบนั มอบให้ผเู้ ข้ารับการอบรมทุกท่าน ไม่มีวางขายทัวไป)
่

