แบบตอบรับเขารวมโครงการสัปดาหหองสมุด
กิจกรรม “เลน แลก ลอง Library on Tour”
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
ณ หอสมุดกลาง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
.

จัดโดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี รับสมัครนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา
เข าร วมโครงการสั ปดาห ห องสมุ ด โดยมี วั ตถุ ประสงค เพื่ อส งเสริ มให นั กเรี ยน นั กศึ กษาและคณาจารย เห็ นความสํ าคั ญของห องสมุ ด
รูจักใชห องสมุดในการศึ กษาคนควาหาความรู สรางนิสัยรักการอานและสงเสริ มให บุคลากรที่ปฏิบัติ งานในห องสมุดนําความรูที่ไดรั บ
ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเหมาะสม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.rbru.ac.th

 เมื่ออบรมจบหลักสูตรจะไดรับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
รับสมัครผูสนใจเขารวมกิจกรรม จํานวน 100 ทาน
ครูและนักเรียน (ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3)
****โรงเรียนละไมเกิน 7 ทาน****
1....................................................................................................ชั้นประถมศึกษา/มัธยมศึกษาปที่...........................
2....................................................................................................ชั้นประถมศึกษา/มัธยมศึกษาปที่...........................
3....................................................................................................ชั้นประถมศึกษา/มัธยมศึกษาปที่...........................
4....................................................................................................ชั้นประถมศึกษา/มัธยมศึกษาปท.ี่ ..........................
5....................................................................................................ชั้นประถมศึกษา/มัธยมศึกษาปที่...........................
6....................................................................................................ชั้นประถมศึกษา/มัธยมศึกษาปที่...........................
7 ผูประสานงานและผูควบคุม..............................................................โรงเรียน..........................................................
ที่อยู.............................................................................................................หมายเลขโทรศัพท (มือถือ).....................................
ขั้นตอนการลงทะเบียนฝกอบรม
2.1. ผูสนใจสมัครเขารวมโครงการฯ สงแบบตอบรับเขารวมโครงการฯ ไดที่โทรสาร 0 3947 1065 หรือ E-Mail :
arc@mail.rbru.ac.th ภายในวันศุกรที่ 15 มิถุนายน 2561 โดยจะพิจารณาตามลําดับกอนหลัง
2.2 ผูสมัครตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารวมโครงการฯ ไดที่ www.arit.rbru.ac.th ในวันจันทรที่ 18 มิถุนายน 2561
2.3 ผูสมัครเขารวมโครงการฯ โปรดตรวจสอบรายชื่อกอนวันอบรมและงดรับสมัครผูเขารวมโครงการฯ หนางาน
หมายเหตุ
1. ไมเก็บคาลงทะเบียนในการเขารวมกิจกรรม

ลงชื่อ..........................................................................ผูบังคับบัญชา
(.................................................................)
............./................/.............
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
งานฝกอบรม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โทรศัพท 0 3931 9111 ตอ 10902
โทรสาร 0 3947 1065 หรือ E-Mail : arc@rbru.ac.th
งานฝกอบรม@ARIT

แบบตอบรับเขารวมโครงการสัปดาหหองสมุด
กิจกรรม “การซอมหนังสือและการทํา Diary ฉบับแฮนดเมค”
วันศุกรที่ 22 มิถุนายน 2561
ณ หอสมุดกลาง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
.

จัดโดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี รับสมัครนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา
เข าร วมโครงการสั ปดาห ห องสมุ ด โดยมี วั ตถุ ประสงค เพื่ อส งเสริ มให นั กเรี ยน นั กศึ กษาและคณาจารย เห็ นความสํ าคั ญของห องสมุ ด
รูจักใชห องสมุดในการศึ กษาคนควาหาความรู สรางนิสัยรักการอานและสงเสริ มให บุคลากรที่ปฏิบัติ งานในห องสมุดนําความรูที่ไดรั บ
ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเหมาะสม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.rbru.ac.th

 เมื่ออบรมจบหลักสูตรจะไดรับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
รับสมัครผูสนใจเขารวมกิจกรรม จํานวน 50 ทาน
1. รายละเอียดผูสมัคร
1.1 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................... อายุ.......................ป
สถานทีท่ ํางาน...................................................................................ที่อยู...........หมู........ซอย...............ถนน.............................
ตําบล....................อําเภอ.....................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย................E-Mail.....................................................
โทรศัพท.......................................มือถือ....................................
ออกใบเสร็จรับเงินในนาม (ตัวบรรจง)......................................................................................................................
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..
1.2 ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................... อายุ.......................ป
สถานทีท่ ํางาน...................................................................................ที่อยู...........หมู........ซอย...............ถนน.............................
ตําบล....................อําเภอ.....................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย................E-Mail.....................................................
โทรศัพท.......................................มือถือ....................................
ออกใบเสร็จรับเงินในนาม (ตัวบรรจง)......................................................................................................................
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..
2. ขั้นตอนการลงทะเบียนฝกอบรม
2.1 ผูสนใจสมัครเขารวมโครงการฯ สงแบบตอบรับเขารวมโครงการฯ และชําระเงินคาลงทะเบียน 200 บาท/คน
โดยโอนเงิ น เข า บั ญ ชี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รํ า ไพพรรณี ธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา สาขาสี่ แ ยกเขาไร ย าเลขบั ญ ชี
178-1489579 พรอมสงหลักฐานการชําระเงินไดที่โทรสาร 0 3947 1065 หรือ E-Mail : arc@rbru.ac.th ตั้งแตบัดนี้ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 หรือจนกวาจะเต็มตามจํานวนที่กําหนดโดยจะพิจารณาตามลําดับกอนหลังเพียง 50 ที่นั่งเทานั้น
ในกรณีที่ผูสมัครชําระเงินคาลงทะเบียนแลว ไมสามารถเขารวมโครงการฯ ได ทางสํานักวิทยบริการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงินคาลงทะเบียน
2.2 ผูสมัครตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารวมโครงการฯ ไดที่ www.arit.rbru.ac.th ในวันจันทรที่ 18 มิถุนายน 2561
2.3 ผูสมัครเขารวมโครงการฯ โปรดตรวจสอบรายชื่อกอนวันอบรมและงดรับสมัครผูเขารวมโครงการฯ หนางาน
หมายเหตุ

1. เก็บคาลงทะเบียนทานละ 200 บาท (เนื่องจากมีคาใชจายในการเตรียมวัสดุและอุปกรณในการฝกอบรม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
งานฝกอบรม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โทรศัพท 0 3931 9111 ตอ 10902
โทรสาร 0 3947 1065 หรือ E-Mail : arc@rbru.ac.th
งานฝกอบรม@ARIT

