
 

ใบลงทะเบียนเขารับการอบรม 

โครงการอบรมเศรษฐศาสตรสําหรับครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รุนท่ี 34 

ระหวางวันท่ี 25-28 เมษายน 2560 ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 5 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

1. ชื่อ – สกลุ .......................................................................................................................................................... 

โรงเรียน........................................................................................................................................................... 

วิชาที่สอนในปจจุบัน  ......................................................................................................................................... 

           ยงัไมเคยเขารับการอบรมโครงการน้ี             เคยเขารับการอบรมโครงการน้ี  จํานวน...........คร้ัง  ในรุนที่................. 

2. สถานที่ตดิตอ   

โรงเรียน.............................................................................................................................................. 

เลขที.่..................หมูที่.............ถนน.......................................แขวง/ตําบล............................................... 

เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย...........................   

โทรศัพท.............................................มือถือ.... ...................................... โทรสาร.................................... 

บานเลขที.่..................หมูที่............ถนน.................................แขวง/ตาํบล................................................ 

เขต/อําเภอ........................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย..............................   

โทรศัพท...........................................มือถือ.......................................... โทรสาร ...................................... 

ตองการใหสงหนงัสอืตอบรบัไปที ่         บาน             โรงเรียน 

ขอสมคัรเขารบัการศกึษาอบรมหลกัสูตร “เศรษฐศาสตรสาํหรบัครผููสอนวชิาสงัคมศกึษาระดบัมธัยมศกึษา รุนที่ 34” 

ในระหวางวนัที่ 25-28 เมษายน 2560 (อตัราคาธรรมเนยีมอบรม 3,300 บาท/ทาน) 

          กําหนดรบัสมคัรตั้งแต บดันีจ้นถงึวนัที่ 10 เมษายน 2560

  

 (หากมผีูสมคัรและชําระเงินครบ 80 ทานกอนกําหนดปดรบัสมัคร 

ศูนยฯ ขอสงวนสิทธ์ิปดรับสมัครกอนกําหนดโดยไมแจงใหทราบลวงหนา) 

3. การชาํระคาธรรมเนยีมการอบรม  
      

ธนาณตั ิ ธนาณัติ จํานวน................................บาท (......................................................................) 

ธนาณัติ  เลขที.่..................................................... ลงวันที่ .............................................. 

ส่ังจาย:    ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

             (ปณ.หนาพระลาน  10202) 2 ถนนพระจันทร กรุงเทพ ฯ 10200 

โอนเงนิ 
 
ชื่อบัญชี คณะเศรษฐศาสตร (ศนูยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร)  เลขที่ 982-3-84382-1  
ประเภทบัญชกีระแสรายวัน   ธนาคารกรุงไทย   สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร  

 

4. การสาํรองหองพกั  (กรณีที่ทานไมสะดวกติดตอเอง ศูนยฯ จะเปนผูประสานงานให)  

    ผูเขาอบรมตองการสํารองหองพักเอง                 

    ตองการใหสํารองหองพักให ณ โรงแรม ...................................................................................... (ดูรายชื่อดานหลัง) 

        เขาพักวันที่ .................................................. ถึงวันที่ ............................................................รวมพัก........................คืน 

ประเภท      หองเดี่ยว จํานวน.................... หอง      หองคู: (เตียง 2 เตยีง)   จํานวน.................... หอง      

    ตองการใหหาคูพักให  

   ตองการพักกับ ...............................................................โรงเรียน .......................................................................... 

5. อาหารทีร่บัประทาน  (กรุณาระบุ) 

          อาหารทั่วไป        อาหารมังสวิรตั ิ       อาหารอิสลาม     

        อ่ืนๆ (ระบุ: ..........................................) 

 

 
 

 

 สงใบสมคัร พรอมหลกัฐานการชาํระเงนิ และสอบถามขอมลูเพิ่มเตมิ 
ศูนยบริการวชิาการเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เลขที่ 2 ถนนพระจันทร กรุงเทพ ฯ 10200 

โทรศพัท : 0-2224 0147-9 / 0-2613 2474 โทรสาร: 0-2224-0146 E-mail: ertc@econ.tu.ac.th 

 

ลายมือชื่อผูสมัคร  ............................................... 

(........................................................................) 

วันท่ีสมัคร ............./............................../.............. 

mailto:ertc@econ.tu.ac.th�


 

รายละเอียดสถานท่ีพัก ในละแวกมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
ช่ือ ท่ีตั้ง อัตราคาหองพัก* เบอรโทรศพัท Website 

1. หอพักคุรุสภา ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม. 

(หลังกระทรวงศึกษาธิการ) 

1. หองคู = 490 บาท/คืน พักได 2 ทาน 

2. หองสทู = 750 บาท/คืน พักได 3 ทาน 

 

0-2654-6457 – 62 

F. 0-2654-6463-4 

http://www.otep.go.th/index

.php 

2. สัมมนาคาร (สหกรณออม

ทรัพย กรมการปกครอง) 

ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม. 

(ในบริเวณกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน) 

หองธรรมดา 2 เตียง = 600 บาท/คืน 

หองธรรมดา 3 เตียง = 900 บาท/คืน 

(ไมรวมอาหารเชา) 

0-2668-7527-8,  

0-2241-2552  

 

http://www.dopacoop.com/i

ndex.php?name=news&file=

readnews&id=5 

3. โรงแรมรัตนโกสินทร รมิคลองหลอด ถ.ราชดําเนินใน 

เขตพระนคร 

หองเดี่ยว/หองคู = 1,200 บาท/คืน  

หองเดี่ยว/หองคู = 1,400 บาท/คืน (หองปรับปรุงแลว) 

(รวมอาหารเชา) 

0-2222-9111 – 20 

F. 0-2224-2083 

- 

4. โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ถนนราชสีมา เขตดุสิต 

หองเดี่ยว 1 ทาน 1,000 บาท/หอง 

หองคู 2 ทาน 1,200 บาท/หอง 

(รวมอาหารเชา) 

0-2241-7571-80 http://www.dusitplace.dusit.

ac.th/room.html 

5. โรงแรมสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ถ.อูทองนอก เขตดุสิต 

หองคูแบบ Standard 1,000 บาท/หอง 

หองคูแบบ Deluxe 1,200 บาท/หอง 

(รวมอาหารเชา) 

0-2160-1477, 0-2160-

1480 ,0-2243-0574-5  

(กด 0) 

FAX. 0-2668-9611 

http://www.ssru.ac.th/app2/

front/about/map.php 

หมายเหตุ * อัตราคาหองพักอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราคาหองพักกับโรงแรมอีกครั้ง 
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