
                                                                          ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

เร่ือง    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพนัธ์การอบรมหลกัสูตร  ภาค ก ทอ้งถ่ิน  ประจ าปี ๒๕๖๒ 

เรียน   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาทะลุ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  ๑.  ก าหนดการอบรมหลกัสูตรแนะแนวการสอบ   ภาค ก ทอ้งถ่ิน  ประจ าปี ๒๕๖๒ 
๒. หวัขอ้การอบรมหลกัสูตรแนะแนวการสอบ  ภาค ก ทอ้งถ่ิน  ประจ าปี ๒๕๖๒ 
๓. แบบตอบรับการเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรภาค ก  ทอ้งถ่ิน ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 

                    ดว้ย    กรมช่างโยธาทหารอากาศ ร่วมกบั สโมสรไลออนส์ ไดด้ าเนินโครงการจดัอบรมสัมมนา  
เร่ือง การเตรียมความพร้อมการสอบภาค ก ทอ้งถ่ิน ประจ าปี ๒๕๖๒ เพื่อสนับสนุนและให้ค  าแนะน าแก่
บุคคลทัว่ไปในการเตรียมตวัสอบรับราชการทุกหน่วยงาน ซ่ึงเปิดรับสมคัรในขณะน้ี เช่น  ภาค ก ทอ้งถ่ิน           
(สอบ ๑๔ ก.ค.๖๒)  เน่ืองจากในปัจจุบนัยงัมีบุคคลทัว่ไปจ านวนมากท่ีตอ้งการสอบเขา้รับราชการ  แต่ยงัไม่ทราบ
รายละเอียดในการสอบ  
                               
                    ดงันั้น  จึงไดจ้ดัการอบรมหลกัสูตร แนะแนวสอบ ภาค ก ทอ้งถ่ิน ประจ าปี ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) 
โดยอบรมสรุปเป็นเวลา ๑ วนั ในวนัท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒  (จากเดิม  ๒๒ -  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)                         
ตามรายละเอียดของหวัขอ้การอบรม ในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๒ ในการอบรมดงักล่าว สโมสรไลออนส์เชิญวิทยากร
ซ่ึงเป็นขา้ราชการจากกองทพัอากาศเป็นผูบ้รรยายในรายวิชาท่ีใชส้อบ 
 

                    ในการน้ี  จึงขอให้ท่านประชาสัมพนัธ์ให้บุคลากรในสังกดัท่ีมีวุฒิการศึกษาตามท่ีก าหนดได้
รับทราบทัว่กนั หากมีผูป้ระสงคเ์ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรดงักล่าว  ขอให้แจง้รายช่ือผ่านทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ตามรายละเอียดท่ีส่งมาดว้ย ๓  เน่ืองจากท่ีนัง่มีจ  านวนจ ากดัในการเขา้ร่วมอบรม 
คร้ังน้ี ทางคณะผูจ้ดัการสงวนสิทธ์ิส าหรับผูท่ี้ลงทะเบียนก่อนตามล าดบั 

 
 

กองวิทยาการ  กรมช่างโยธาทหารอากาศ  
โทร. ๐๘ ๙๔๕๖ ๖๘๘๕ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๕๐ ๔๘๕๗ 

 
 
 
ท่ี  กห  ๐๖๓๕.๑/๘๓๑  

  
        

     

         กรมช่างโยธาทหารอากาศ 
         ดอนเมือง  กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๑๐ 



 

                    ทั้งน้ี  การจดัอบรม ภาค ก ก.พ.ในคร้ังน้ี  ผูเ้ขา้ร่วมอบรมจะไดรั้บเอกสารประกอบการบรรยาย   
ทุกวิชาท่ีใช้ในการสอบ  ซ่ึงรายละเอียดทั้งหมดทางหน่วยงานไดม้อบหมายให้ นางสาว ภคพร  จึงประเสริฐ 
หมายเลขโทรศพัท ์๐๙๖๗๖๐๑๖๖๑  เป็นผูป้ระสานงานโดยตรง  

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพนัธ์ และขอแสดงความขอบพระคุณ
มา ณ โอกาสน้ี 

                                                                               ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
                                                พลอากาศตรี 

                                       
                                                                    เจา้กรมช่างโยธาทหารอากาศ 
 
กองบงัคบัการ  
โทร. ๐๘ ๙๔๕๖ ๖๘๘๕ 
โทรสาร  ๐๘ ๙๔๕๖ ๖๘๘๕ 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

            โครงการอบรม เตรียมสอบ ภาค ก ท้องถิน่ ประจ าปี 2562                                               
ณ  โรงเรียนสอาดเผดมิวทิยา  จ.ชุมพร 
อาคาร 11 ช้ัน 5 ห้องเจ้าคุณเผดมิ ฯ 

 

 

วนั – เวลา 09.00 – 14.00 14.10 – 15.00 15.10 – 16.00 16.10 – 17.00 
อา. 7 ก.ค.62 สรุป  พรบ.ทอ้งถ่ิน 11 ฉบบั ความสามารถทัว่ไป ภาษาไทย ภาษาองักฤษ 

 

คณุสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม   
1. จบการศึกษาระดบัใดระดบัหน่ึงดงัต่อไปน้ี   (ปวช., ปวส., ปริญญาตรี, ปริญญาโท)     
2. อายตุั้งแต่ 18 ปี ข้ึนไป 
3. พนกังานราชการ , ลูกจา้งชัว่คราว , พนกังานของรัฐ, บุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ 

ท่านจะได้รับ   
1.  เอกสารประกอบการบรรยาย (คณิต  + ภาษาไทย + ภาษาองักฤษ )       
2.  ขอ้สอบจริงยอ้นหลงั  
3. ระบบการเรียนการสอนแบบ   MIND  MAP  พร้อมหลกัวธีิคิดลดัในการท าขอ้สอบ 
4.  มีการอบรมยอ้นหลงัใหส้ าหรับผูท่ี้มาไม่ไดใ้นวนัแรก       
 

   ส ารองทีน่ั่งได้โดยพมิพ์ช่ือ – เบอร์โทรศัพท์ –  วุฒิการศึกษาที่สมัครสอบมาที่      

 E – Mail   :   atumtso@gmail.com อ.เอกภพ   ( 0967601661 ,  0939166429) 

 
ทางคณะผู้จัดจะยนืยนัการส ารองทีน่ั่งของท่าน ผ่านทางอเีมลทีส่่งมา   เพราะที่น่ังมีจ านวนจ ากดั  
และจะแจ้ง รายละเอยีดต่าง ๆ ในการเข้าอบรมอกีคร้ังทางอเีมล ในวนัทึ ่ 5 ก.ค.62          

 



การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการอบรม 

หลกัสูตรแนะแนวการเตรียมสอบ  ภาค ก ท้องถิ่น 
“ โครงการศึกษาภายนอก ส าหรับบุคคลทัว่ไป ประจ าปี 2562 ” 

กรุณากรอกข้อมูลโดยการพมิพ์ตามรายละเอยีดทีแ่จ้งมาพร้อมนี ้
1.  ช่ือ – นามสกลุ                                                       .  
2.  สมัครสอบระดบั                                 . 
3.  โทรศัพท์มือถอืที่ติดต่อได้                          .  
หมายเหตุ : การส ารองทีน่ั่งขอให้ส่งทาง E – mail ทีอ่ยู่ด้านล่างนีเ้พยีงทางเดยีวเท่าน้ัน

atumtso@gmail.com      

 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่ อ.เอกภพ   096 760 1661 

ทางหน่วยงานจะยนืยนัการส ารองทีน่ั่งของท่านผ่านทางอเีมลทีท่่านส่งมา 

การเข้าร่วมอบรม  ทางคณะผู้จดัขอสงวนสิทธ์ิส าหรับ 200 ท่านแรกเท่าน้ัน และ 

กรณทีีเ่ป็นบุคลภายนอกสามารถเข้าร่วมการอบรมได้โดยส่งแบบตอบรับทางอเีมล 

 
 
 
 

mailto:atumtso@gmail.com

