
แบบฟอร์มยืนยันเข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตร การปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2  

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ระหว่างวันที่ 7 - 14 มิถุนายน 2562 

ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
โรงแรม เอส บางกอก นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมอานนท์ กรมประมง  

***************************************************** 

1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).................................................นามสกุล...................................................ชื่อเล่น.................... 

ต าแหน่ง...................................................................................สังกัด.................................................................................. 

โทรศัพท์.....................................................................................โทรศัพท์มือถือ.................................................................. 

2. ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี 
 ส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562   
 
 

(ลงชื่อ)………………………………..……… .………………………… .…… 
                  (......………………………………………………… ...…… .) 
                 ต าแหน่ง.......……… .……………… .……………………… ................. 
                                                                         วันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ............ 
 
 
ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 
ข้าราชการดังกล่าวสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร 

 
 
(ลงชื่อ) ผู้บังคับบัญชา…………..…………………………………………… .. 

                             (………………………...………… ....…… ...........) 
                                   ต าแหน่ง......................……………………………… .…………… . 
                                                                               วันที่..............เดือน..............................พ.ศ. ............. 
 
หมายเหตุ     
1. การรับประทานอาหาร    ทั่วไป  มุสลิม 
2. กิจกรรมการอบรมสัมมนาร่วมกัน (ตั้งแตว่ันที่ 7 – 11 มิ.ย. 62) 
 (วันที่ 7 – 10 มิ.ย. 62) แต่งกายด้วยชุดกางเกงวอร์ม (ไม่ใส่กางเกงขาสั้น) รองเท้าผ้าใบ และเตรียมอุปกรณ์
 ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ยาทากันยุง รองเท้าแตะ ถุงเท้า หมวก ฯลฯ  
 (ควรเตรียมผ้าขาวม้าส าหรับผู้ชาย และผ้าถุงอาบน้ าส าหรับผู้หญิง)  
 (วันที่ 11 มิ.ย. 62) แต่งกายด้วยชุดสุภาพ (ห้ามใส่เสื้อยืด) 
 
 
 

3. การอบรม... 
 



 
 

- 2 – 
3. การอบรมปฐมนิเทศ (ตั้งแต่วันที่ 12 –  14 มิ.ย. 62) 
   (วันที่ 12 มิ.ย. 62) แต่งกายด้วยชุดสุภาพ (เสื้อเหลือง) 
   (วันที่ 13 มิ.ย. 62) แต่งกายด้วยชุดสุภาพ (ห้ามใส่เสื้อยืด) 
   (วันที่ 14 มิ.ย. 62) แต่งกายด้วยเครื่องแบบกรมประมง ชุดน้ าเงินขาว บ่าแข็งแขนสั้น
 - ผู้หญิง แต่งกายด้วยชุด / เสื้อและกระโปรงสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น  (ห้ามใส่กระโปรงยีนส์) 
 - ผู้ชาย แต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ต กางเกงสแล็ค รองเท้าหุ้มส้น  (ห้ามใส่กางเกงยีนส์) 
4. กรุณาเตรียมชุดมาให้ครบทุกวัน 
5. ลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21 –  24 พฤษภาคม 2562 
6. กรุณาแนบแบบฟอร์มยืนยันเข้ารับการฝึกอบรม  (upload) ทางระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมกรมประมงท่ี    
    http://dgeis.fisheries.go.th/tms/ หากไม่แนบแบบฟอร์มยืนยันเข้ารับการฝึกอบรม (upload) ทางระบบการสมัคร  
    ออนไลน์จะถือว่าการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมยังไม่สมบูรณ์ 
7. ประกาศรายชื่อทาง www4.fisheries.go.th/personnel ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 
8. ผูป้ระสานงานโครงการ นางสาวจรรยวัลลภ์  จุ้ยหนองเมือง โทร. 089 –  0769889 หรือ 0 2558 0225  
   สายใน 14309 
9. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเดินทางโดยยานพาหนะที่ผู้จัดการฝึกอบรมจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น 
10. สตรีที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ กรุณาติดต่อผู้ประสานโครงการ นางสาวจรรยวัลลภ์  จุ้ยหนองเมือง ก่อนการ  
     ลงทะเบียนออนไลน์ 

http://dgeis.fisheries/


แบบมอบหมายงานหลังการเข้ารับการฝึกอบรม 

(กรณีที่หน่วยงานภายในกรมประมงเป็นผู้จัดฝึกอบรม) 

 

 
1. ชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม (นาย/นาง/นางสาว).................................................นามสกุล................................................. 

2. ต าแหน่ง...................................................................................ระดับ............................................................................. 

3. ภารกิจที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน 

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

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

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

4. เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร......................................................................................................................................... 

 ในระหว่างวันที่.................................................................ณ.......................................................................................... 

 

 

 
(ลงชื่อ) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม.................................................................. 

                                   (......…………………………………………...…… .) 
                               ต าแหน่ง.......……… .……………… .……………………… ........ 
                                                                                  วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ............ 
ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว โดยภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมจะได้
มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวน าไปปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. .......................................................................................................................................................................................... 

2. .......................................................................................................................................................................................... 

3. .......................................................................................................................................................................................... 

4. .......................................................................................................................................................................................... 

5. .......................................................................................................................................................................................... 

 

 
(ลงชื่อ) ผู้บังคับบัญชา…………..……………….........…………………………… .. 

                             (………………………......………… ....…… ...........) 
                                   ต าแหน่ง......................……………………………… .…………… . 
                                                                               วันที่..............เดือน..............................พ.ศ. ............. 
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