สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนวิชา “เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม ”
ที่

วันที่อบรม

จังหวัด

โรงแรม

สถานที่ดูงาน

โรงแยกก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม และโรงไฟฟ้าน้าพอง
อ้าเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น
แหล่งก๊าซธรรมชาติกงไกรลาส
2
22 - 24 กันยายน 2560
สุโขทัย
โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา
อ้าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
โรงกลั่นน้ามัน บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน)
3
3 - 5 พฤศจิกายน 2560
ชลบุรี
โรงแรมชลอินเตอร์
อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
แหล่งน้ามันดิบอู่ทอง
4
18 - 19 พฤศจิกายน 2560
สุพรรณบุรี
โรงแรมวาสิฏฐี ซิตีโฮเทล
อ้าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงไฟฟ้าขนอม
5
25 -26 พฤศจิกายน 2560
สุราษฏร์ธานี
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
อ้าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
6
27 - 28 มกราคม 2561
ล้าปาง
โรงแรมล้าปางเวียงทอง
อ้าเภอแม่เมาะ จังหวัดล้าปาง
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท จ้ากัด (มหาชน)
7
9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
ระยอง
โรงแรมโกลเด้นซิตี
อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง
โรงไฟฟ้าจะนะและศูนย์การเรียนรู้พลังคิด
8
3 - 4 มีนาคม 2561
สงขลา
โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล
อ้าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
แหล่งน้ามันสิริกิตติ์และศูนย์นิทรรศการปิยชาตนิทรรศ
9
23 - 25 มีนาคม 2561
พิษณุโลก
โรงแรมรัตนาปาร์ค
อ้าเภอลานกระบือ จังหวัดก้าแพงเพชร
โรงกลั่นน้ามันบางจาก
10
4 - 5 เมษายน 2561
กรุงเทพมหานคร
โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพมหานคร
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ: 1. รุ่นที่มีการอบรม 3 วันจะดูงานในช่วงบ่ายวันศุกร์ และรุ่นที่มีการอบรม 2 วันจะดูงานในช่วงบ่ายของวันเสาร์
2. สถานที่ดูงานอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
3. รุ่นที่ 1-5 เริ่มรับสมัครวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 และรุ่นที่ 6-10 เริ่มรับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
1

16 - 17 กันยายน 2560

ขอนแก่น

โรงแรมเดอะคอนวีเนีย่ น ขอนแก่น

วัน-เวลาดูงาน
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560
เวลา 13.30 - 15.30 น.
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560
เวลา 13.30 - 15.30 น.
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
เวลา 13.30 - 15.30 น.
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
เวลา 13.30 - 15.30 น.
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560
เวลา 13.30 - 15.30 น.
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561
เวลา 13.30 - 15.30 น.
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 13.30 - 15.30 น.
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561
เวลา 13.30 - 15.30 น.
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561
เวลา 13.30 - 15.30 น.
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561
เวลา 13.30 - 15.30 น.

แก้ไขเมื่อ 14 ก.ค. 2560
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กำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำกำรสอนวิชำ “เชื้อเพลิงเพื่อกำรคมนำคม”
คำชี้แจง: การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนวิชา “เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม” มีกาหนดจัด 2 วัน ประกอบด้วย
การอบรมหนึ่งวัน ครึ่งและการดูงานอีกครึ่งวัน ทั้งนี้ในการดูงานบางแหล่งศึกษาดูงานไม่สามารถให้เข้าศึกษาดูงาน นอก
สถานที่ในช่วงบ่ายของวันเสาร์ได้ ทางโครงการฯ จึงได้ จัดให้มี การพาครูศึกษาดูงานนอกสถานที่ในช่ว งบ่ายของวันศุกร์
ทางโครงการขอให้คุณครูผู้เข้าร่วมอบรมศึกษาเวลาการอบรมและการเข้าศึกษาดูงานโดยละเอียด ดังนี้
กรณีที่ 1 ดูงำนบ่ำยวันศุกร์ ลงทะเบียนดูงานวันศุกร์ เวลา 11.00 – 11.30 น. หน้า Lobby โรงแรมที่จัดอบรม และอบรม
วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเช้า (วันอาทิตย์เลิกครึ่งวัน)
วันที่ 1 (วันศุกร์)
11.00 – 11.30 น.
ลงทะเบียนดูงาน ณ Lobby โรงแรมที่จัดอบรม
11.30 – 16.30 น.
เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
วันที่ 2 (วันเสำร์)
08.00 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 - 10.00 น.
แนะนาหนังสือ เนื้อหา ข้อมูล และตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้ในเรื่องเชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม
10.00 - 10.15 น.
สอบ Pre-Test
10.15 - 10.30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น.
บทที่ 1 การสารวจและการผลิตปิโตรเลียม
• กิจกรรมสารวจรูพรุนและจาลองการเจาะหลุมปิโตรเลียม
• กิจกรรมจาลองหินปิดกั้นและแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.
บทที่ 2 ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
• กิจกรรมการกลั่นลาดับส่วนและกิจกรรมการติดไฟในกระบอกสูบ
14.00 - 14.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.15 - 16.30 น.
สถานการณ์การใช้เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม
• กิจกรรมการกาหนดราคาโครงสร้างน้ามัน
วันที่ 2 (วันอำทิตย์)
08.00 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 - 10.00 น.
บทที่ 3 สถานการณ์การใช้เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม
• กิจกรรมการกาหนดราคาโครงสร้างน้ามัน
10.15 – 10.30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 11.45 น.
บทที่ 4 พลังงานทดแทนเพื่อการคมนาคม
• กิจกรรมทดสอบการระเหยและกิจกรรมทดสอบการเผาไหม้
11.45 – 12.00
สอบ Post-Test และและปิดการอบรม
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กรณีที่ 2 ดูงำนบ่ำยวันเสำร์ อบรมในช่วงเช้าวันเสาร์ (08.00 – 11.30 น.) เวลา 12.30 น ขึ้นรถเพื่อเดินทางไปศึกษาดูงาน
และอบรมในวันอาทิตย์ 1 วันเต็ม
วันที่ 1 (วันเสำร์)
09.0 - 09.00 น.
10.0 - 10.00 น.
10.00 - 10.15 น.
10.15 - 10.30 น.
10.30 – 11.30 น.

11.30 – 12.30 น.
12.30 – 16.30 น.
วันที่ 2 (วันอำทิตย์)
08.00 - 09.00 น.
09.00 – 10.00 น.
10.15 - 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.00 น.

16.00 – 16.15
16.15 น.

ลงทะเบียน
แนะนาหนังสือ เนื้อหา ข้อมูล และตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้ในเรื่องเชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม
สอบ Pre-Test
พักรับประทานอาหารว่าง
บทที่ 1 การสารวจและการผลิตปิโตรเลียม
• กิจกรรมสารวจรูพรุน
• กิจกรรมจาลองหินปิดกั้นและแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม
• จาลองการเจาะหลุมปิโตรเลียม
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
ลงทะเบียน
บทที่ 2 ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
• กิจกรรมการกลั่นลาดับส่วนและกิจกรรมการติดไฟในกระบอกสูบ
พักรับประทานอาหารว่าง
สถานการณ์การใช้เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม
• กิจกรรมการกาหนดราคาโครงสร้างน้ามัน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บทที่ 3 สถานการณ์การใช้เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม
• กิจกรรมการกาหนดราคาโครงสร้างน้ามัน
พักรับประทานอาหารว่าง
บทที่ 4 พลังงานทดแทนเพื่อการคมนาคม
• กิจกรรมทดสอบการระเหย
• กิจกรรมทดสอบการเผาไหม้
สอบ Post-Test
ปิดการอบรม
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ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนวิชา “พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ ”
ที่

วันที่อบรม

2

29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560

3
4
5
6
7
8
9
10

จังหวัด

โรงแรม

สถานที่ดูงาน

วัน-เวลาดูงาน

บริษัท สหโคเจน จากัด
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560
อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
เวลา 13.30 - 15.30 น.
การผลิตไบโอเอทานอลจากมันสาปะหลัง
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560
7 - 8 ตุลาคม 2560
อุบลราชธานี
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จากัด จังหวัดอุบลราชานี
เวลา 13.30 - 15.30 น.
โรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัทสหอุตสาหกรรมนามันปาล์ม จากัด (มหาชน) วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560
11 - 12 พฤศจิกายน 2560
กระบี่
โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท
อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
เวลา 13.30 - 15.30 น.
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท อีเอ โซล่าร์ นครสวรรค์ จากัด
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560
15 - 17 ธันวาคม 2560
ชัยนาท
โรงแรมชัยนาทธานี
อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
เวลา 13.30 - 15.30 น.
ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก
วันเสาร์ท่ี 20 มกราคม 2561
20 - 21 มกราคม 2561
ประจวบคีรีขันธ์
โรงแรมประจวบแกรนด์
อาเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เวลา 13.30 - 15.30 น.
โรงไฟฟ้ากังหันลมชัยภูมิวินด์ฟาร์ม
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
ชัยภูมิ
โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท
อาเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
เวลา 13.30 - 15.30 น.
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลพบุรีโซลาร์
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
ลพบุรี
โรงแรมฮอลิเดย์ และ ศูนย์ประชุมจัดเลียง มนณิพา
อาเภอโคกสาโรง จังหวัดลพบุรี
เวลา 13.30 - 15.30 น.
โรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท นาตาลและไฟฟ้าสุรินทร์ จากัด
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561
10 - 11 มีนาคม 2561
สุรินทร์
โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
เวลา 13.30 - 15.30 น.
ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนบางจาก
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
30 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 พระนครศรีอยุธยา
โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท
อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา 13.30 - 15.30 น.
เชียงใหม่

สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมายเหตุ: 1. รุ่นที่มีการอบรม 3 วันจะดูงานในช่วงบ่ายวันศุกร์ และรุ่นที่มีการอบรม 2 วันจะดูงานในช่วงบ่ายของวันเสาร์
2. สถานที่ดูงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
3. รุ่นที่ 2-5 เริ่มรับสมัครวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 และรุ่นที่ 6-10 เริ่มรับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
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กำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำกำรสอนวิชำ “พลังงำนทดแทนกับกำรใช้ประโยชน์ ”
คำชี้แจง: การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนวิชา “พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ ” มีกาหนดจัด 2 วัน
ประกอบด้วยการอบรมหนึ่งวันครึ่งและการดูงานอีกครึ่งวัน ทั้งนี้ในการดูงานบางแหล่งศึกษาดูงานไม่สามารถให้เข้าศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ในช่วงบ่ายของวันเสาร์ได้ ทางโครงการฯ จึงได้ จัดให้มีการพาครูศึกษาดูงานนอกสถานที่ในช่วงบ่ายของ
วันศุกร์ ทางโครงการขอให้คุณครูผู้เข้าร่วมอบรมศึกษาเวลาการอบรมและการเข้าศึกษาดูงานโดยละเอียด ดังนี้
กรณีที่ 1 ดูงำนบ่ำยวันศุกร์ ลงทะเบียนดูงานวันศุกร์ เวลา 11.00 – 11.30 น. หน้า Lobby โรงแรมที่จัดอบรม และอบรม
วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเช้า (วันอาทิตย์เลิกครึ่งวัน)
วันที่ 1 (วันศุกร์)
11.00 – 11.30 น.
ลงทะเบียนดูงาน ณ Lobby โรงแรมที่จัดอบรม
11.30 – 16.30 น.
เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
วันที่ 2 (วันเสำร์)
08.30 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 - 10.00 น.
แนะนาหนังสือรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์เนื้อหา ข้อมูล
และตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้
10.00 - 10.15 น.
สอบ Pre-Test
10.15-10.30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.30-12.00 น.
บทที่ 1 พลังงานน้า
• กิจกรรมมหัศจรรย์พลังงานน้าและกิจกรรมการเปลี่ยนพลังงานน้าเป็นพลังงานไฟฟ้า
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น.
บทที่ 2 พลังงานลม
• กิจกรรมมหัศจรรย์พลังงานลมและกิจกรรมการเปลี่ยนพลังงานลมเป็นไฟฟ้า
14.00–14.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.15-16.30 น.
บทที่ 3 พลังงานแสงอาทิตย์
• กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากตัวเก็บรังสีอาทิตย์และการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า
วันที่ 3 (วันอำทิตย์)
08.00 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 - 10.00 น.
บทที่ 4 พลังงานชีวมวล
• กิจกรรมชีวมวลในท้องถิ่นและกิจกรรมเชื้อเพลิงจากชีวมวล
กิจกรรมการแปรรูปชีวมวลด้วยการสกัดและกิจกรรมการแปรรูปชีวมวลให้อยู่สถานก๊าซ
10.00 - 10.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 - 11.45 น.
บทที่ 5 พลังงานนิวเคลียร์
• กิจกรรมการใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือน
11.45 – 12.00 น.
สอบ Post-Test และปิดการอบรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (หน้า 2/2)

กรณีที่ 2 ดูงำนบ่ำยวันเสำร์ อบรมในช่วงเช้าวันเสาร์ (08.00 – 11.30 น.) เวลา 12.30 น ขึ้นรถเพื่อเดินทางไปศึกษาดูงาน
และอบรมในวันอาทิตย์ 1 วันเต็ม
วันที่ 1 (วันเสำร์)
08.30 - 09.00 น.
09.00 - 10.00 น.
10.00 - 10.15 น.
10.15 - 10.30 น.
10.30 – 11.30 น.
11.30 – 12.30 น.
12.30 – 16.30 น.
วันที่ 2 (วันอำทิตย์)
08.30 - 09.00 น.
09.00 -10.00 น.
10.00 – 10.15 น.
10.15 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.00 น.

14.00 - 14.15 น.
14.15 - 15.45 น.
15.45 – 16.00 น.

ลงทะเบียน
แนะนาหนังสือรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์เนื้อหา ข้อมูล
และตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้
สอบ Pre-Test
พักรับประทานอาหารว่าง
บทที่ 1 พลังงานน้า
• กิจกรรมมหัศจรรย์พลังงานน้าและกิจกรรมการเปลี่ยนพลังงานน้าเป็นพลังงานไฟฟ้า
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
ลงทะเบียน
บทที่ 2 พลังงานลม
• กิจกรรมมหัศจรรย์พลังงานลมและกิจกรรมการเปลี่ยนพลังงานลมเป็นไฟฟ้า
พักรับประทานอาหารว่าง
บทที่ 3 พลังงานแสงอาทิตย์
• กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากตัวเก็บรังสีอาทิตย์และการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บทที่ 4 พลังงานชีวมวล
• กิจกรรมชีวมวลในท้องถิ่นและกิจกรรมเชื้อเพลิงจากชีวมวล
กิจกรรมการแปรรูปชีวมวลด้วยการสกัดและกิจกรรมการแปรรูปชีวมวลให้อยู่สถานก๊าซ
พักรับประทานอาหารว่าง
บทที่ 5 พลังงานนิวเคลียร์
• กิจกรรมการใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือน
สอบ Post-Test และปิดการอบรม

แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาการสอน
วิชา “เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม” และ “พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์”
หลักสูตรวิชา “เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม”

รุ่นที่..........วันที่.......................................โรงแรม.....................................................

หลักสูตรวิชา “พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์” รุ่นที่.........วันที่........................................โรงแรม.....................................................
1. ข้อมูลหน่วยงาน
โรงเรียน

ที่อยู่เลขที่

หมู่ที่

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

โทรสาร

ประเภทโรงเรียน
สังกัด

ถนน

O มัธยมศึกษา

O ขยายโอกาส

O อื่นๆ

O สพม.

O สพป.

O อื่นๆ

2. ข้อมูลผูเ้ ข้าร่วมอบรม จานวน ................... คน *คุณครูจะสามารถเข้าร่วมการอบรมได้กต็ อ่ เมือ่ ได้รบั การยืนยันจากเจ้าหน้าทีเ่ ท่านัน้
ชื่อ-สกุล :
เลขทีบ่ ตั รประจาตัวประชาชน:
ตาแหน่ง :
สอนระดับชัน้ :
จานวนนักเรียนทีส่ อน:
วิชาทีส่ อน :
หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ :
E-mail :
ระบุประเภทอาหาร
O อาหารธรรมดา O อาหารมุสลิม O อาหารมังสวิรัติ O อื่นๆ

ชื่อ-สกุล :
เลขทีบ่ ตั รประจาตัวประชาชน:
ตาแหน่ง :
สอนระดับชัน้ :
จานวนนักเรียนทีส่ อน:
วิชาทีส่ อน :
หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ :
E-mail :
ระบุประเภทอาหาร
O อาหารธรรมดา O อาหารมุสลิม O อาหารมังสวิรัติ O อื่นๆ

O ประสงค์จะเข้าพักโรงแรมทีท่ างโครงการจัดให้ (ไม่เกิน 2 คืน)

O ประสงค์จะเข้าพักโรงแรมทีท่ างโครงการจัดให้ (ไม่เกิน 2 คืน)

ผูป้ ระสงค์จะเข้าพักต้องมีระยะทางจากทีพ่ กั ถึงโรงแรมทีจ่ ดั อบรมไม่น้อยกว่า 50 ก.ม.

ผูป้ ระสงค์จะเข้าพักต้องมีระยะทางจากทีพ่ กั ถึงโรงแรมทีจ่ ดั อบรมไม่น้อยกว่า 50 ก.ม.

**check in ในวันอบรมวันแรกวันที่..................หลังเวลา 14.00 น.
check out ในวันอบรมวันสุดท้ายก่อนเวลา 12.00 น.

**check in ในวันอบรมวันแรกวันที่..................หลังเวลา 14.00 น.
check out ในวันอบรมวันสุดท้ายก่อนเวลา 12.00 น.

O ไม่ประสงค์จะเข้าพัก
ประสงค์จะดูงาน

:

O ไม่ประสงค์จะเข้าพัก
O ประสงค์ O ไม่ประสงค์

ประสงค์จะดูงาน

:

O ประสงค์ O ไม่ประสงค์

หมายเหตุ :
1. หากส่งเอกสารมาแล้วรบกวนโทรฯ แจ้งเจ้าหน้าทีโ่ ครงการเพือ่ ตรวจสอบเอกสารด้วยค่ะ
2. การเข้าพักที่โรงแรม กาหนดพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามความเหมาะสม ซึ่งทางโครงการฯ จะเป็นผู้จัดห้องพักให้ท่าน
3. โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการพักเดี่ยว หากคุณครูต้องการพักเดี่ยวให้ติดต่อโรงแรมโดยตรง
4. รุ่นที่ 1-5 ของแต่ละหลักสูตรเริ่มรับสมัครวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 และรุ่นที่ 6-10 เริ่มรับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมทาง Email: eedp.001@gmail.com โครงการฯ จะรับสมัครจนกว่าที่นงั่ จะเต็ม
หรือโทรสอบถามที่ 096-1840744, 084-2237876 Line ID: eedp001 หรือ energyeducation
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ: นางสาวกาญจนี อินตารักษา
โครงการอบรมครูผสู้ อนวิชาวิทยาศาสตร์พลังงานในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เรือ่ ง เชือ้ เพลิงเพือ่ การคมนาคม และ พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์
(ทีต่ ั้งสานักงาน) อาคารเครือ่ งกล 1 ชัน้ 1 ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ทีอ่ ยูส่ าหรับการส่งเอกสารทางไปรษณีย)์ ตู้ ปณ.250 ปณฝ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50202
สามารถถ่ายเอกสารและประชาสัมพันธ์ได้ค่ะ

