
มหกรรม กบข. ฝึกอบรมอาชีพ “ฝีมือดี ... มีเงินเข้า” 

วันศุกร์ที ่13 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. 

ลานอเนกประสงค์ ช้ัน 2 อาคารรฐัประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ แจง้วัฒนะ 

 กบข. ร่วมกับกลุ่มงานฝีมือมนัสหัตศิลป์ และสถาบันช้ีช่องรวย จัดอบรมอาชีพ 20 หลักสูตรทีท่ําง่าย ขายคล่อง 

มอบเป็นสวัสดิการพิเศษ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สําหรับสมาชิก กบข. อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ตารางเวลาการอบรม 

หลักสูตร ภาคเชา้ : 9.00 – 12.00 น. 
(จ านวน) 

ภาคบ่าย : 13.00 – 16.00 น. 
(จ านวน) 

1. ฟรุตพั้นช์และม็อกเทล 15 คน 15 คน 

2. สมูทตี้ ชานมไข่มุก 15 คน 15 คน 

3. น้ําสมุนไพรบรรจุขวด 15 คน 15 คน 

4. เทคนิคเกล้าผมหลากสไตล์ 15 คน 15 คน 

5. เค้กนึ่ง (กล้วยหอมชีส) 15 คน 15 คน 

6. ขนมจีบสูตรแต้จิ๋ว 15 คน 15 คน 

7. ก๋วยเต๋ียวลุยสวน 15 คน 15 คน 

8. ข้าวเหนยีวนุ่มหลากสี พร้อมสูตรลับหมูสวรรค์ 15 คน 15 คน 

9. น้ําเต้าหู ้เต้าฮวยน้ําขิง 15 คน 15 คน 

10. สลัดผักไฮโซ 15 คน 15 คน 

11.  เต้าฮวย ฟรุตสลัด 15 คน 15 คน 

12. เครปญี่ปุ่น 15 คน 15 คน 

13. บัวลอยหลากส ี 15 คน 15 คน 

14. ไอศกรีมกะทิสด 15 คน 15 คน 

15. วุ้นแฟนซี 15 คน 15 คน 

16. การทําดอกยิปโซและดอกหญา้ประดิษฐ์  15 คน 15 คน 

17. การทําโมบายจากหวายตกแต่งด้วยนกและดอกไม ้ 15 คน 15 คน 

18. การทําดอกไม้จันทน ์ 15 คน 15 คน 

19. การร้อยสร้อยคอลกูปัดคริสตัล 15 คน 15 คน 

20. การทํากล่องใส่ทิชชูเดคูพาจ 15 คน 15 คน 

 
หลักเกณฑก์ารสมัคร 

1. เป็นสมาชิก กบข. หรือ บุคคลในครอบครัว (สามี ภรรยา และบุตร) 
2. สมาชิก 1 ท่าน มีสิทธิเข้าอบรม 1 หลักสูตร 

 
 
 



ขั้นตอนและเง่ือนไขการสมัคร  
 1. สมัครผ่านทางโทรสาร ขั้นตอนดังนี ้
  -  ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th 

  -  กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 
  -  Fax ใบสมัคร มายังฝ่ายบริการและสวสัดิการ หมายเลข 0 2636 1691 

 2. สมัครผ่านเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เมนู กบข. ฝึกอาชีพ ฝีมือดี .. มีงานเข้า 
 3. กบข. ขอสงวนสิทธ์ิพิจารณา เฉพาะผู้ที่กรอกข้อมลูในใบสมัครอยา่งถูกต้องและครบถ้วน เท่านั้น 
 4. กบข. จะพิจารณาใบสมัคร ตามลําดับก่อน-หลัง นับจากวันที่ กบข. ได้รับใบสมัคร 

 5. รับสมัครจํานวน 15 คนต่อหลกัสูตรต่อครั้ง 
 6. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 11 ธันวาคม 2556 
 7. กบข. จะประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์เข้ารับการอบรมผ่านทางเว็บไซต ์กบข. ในวันท่ี 12 ธันวาคม 2556 

8. สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิได้ท่ี ฝ่ายบริการและสวัสดิการ 0 2636 1000 ต่อ 253, 533 หรือ 1179 กด 6  
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ใบสมัครเขารวมงานมหกรรม “กบข.ฝกอบรมอาชพี” ฝมือดี... มีเงินเขา 

วันที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ลานอเนกประสงค ชัน้ 2 อาคารรัฐประศาสนภกัดี ศูนยราชการ แจงวัฒนะ 

สําหรบัผูสมคัรกรอก (ตัวบรรจง)  กรณุากรอกขอมูลใหครบทกุขอ 
(ขอสงวนสิทธิ์ไมพจิารณาผูใหขอมูลไมครบถวน) 

1.   ชื่อนาย/นาง/นางสาว ………….………...…..……… นามสกุล …………….…….………….. อาย…ุ…..….….ป 

2.   เลขประจําตวัประชาชน          

3.   อยูบานเลขที.่......................... หมูที ่...... ... ถนน/ซอย....................................ตําบล/แขวง................................ 

     อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด........................................รหสัไปรษณีย................................. 

     โทรศัพทมอืถือ......................................................... โทรศัพทบาน.................................................................  

      E-mail  Address ......................................................................................................................................... 

4.   ทีท่าํงานชื่อหนวยงาน...............................................................ถนน/ซอย........................................................ 

     ตําบล/แขวง.............................เภอ/เขต..............................จงัหวดั.........................รหัสไปรษณีย..................... 

     โทรศัพท ........................................................................ โทรสาร ............................................................  

5.   สถานที่ติดตอไดสะดวก               ที่บาน            ทีท่ํางาน 

6.   ปจจุบัน สมาชิก / สามีหรือภรรยา / บุตร ประกอบอาชพีเสริมหรือไม 

      ไมไดประกอบอาชพีเสริม            ประกอบอาชีพเสรมิ 

ความสมัพันธ........................อาชพี......................รายไดตอเดือน..................สถานที่จาํหนาย......................... 

7.   ทานมีความประสงคจะเขารับการอบรมดวยตนเอง หรือตองการใหสมาชิกในครอบครัวเขาอบรม 

 เขารับการอบรมดวยตนเอง                     ใหสมาชิกในครอบครัวเขารับการอบรม  

ชื่อ-นามสกุล ...............................................................ความสมัพันธ…………………………………………..  

8.   หลกัสูตรที่ทานตองการเขารับการอบรม 

กรุณาเลือกเพยีงหลักสูตรทีท่านตองการฝกอบรมเพยีง 1 หลักสตูร และหลกัสูตรสาํรอง 1 หลกัสูตรเทานัน้   

      กรณีลําดบัที ่1 เตม็  กบข. จะจัดลงในหลกัสูตรลาํดับถัดไป รายละเอียดหลกัสูตรแสดงในเอกสารแนบ 1) 

1.) หลักสูตร...................................... …………………….. 

ชวงเวลาอบรม (09.00 – 12.00 น. หรือ 13.00 น. – 16.00 น.) ............................................ 



2 

2.) หลักสูตรสํารอง.......................................................... 

ชวงเวลาอบรม (09.00 – 12.00 น. หรือ 13.00 น. – 16.00 น.).............................................. 

 
หลักสูตรอบรม 20  หลกัสูตร     

1.ฟรุตพัน้ชและม็อกเทล 

2.สมูทตี้ ชานมไขมุก 

3.น้ําสมุนไพรบรรจุขวด 

4. เทคนิคเกลาผมหลากสไตล 

5. เคกนึ่ง (กลวยหอมชีส) 

6. ขนมจีบสูตรแตจิ๋ว 

7. กวยเตี๋ยวลยุสวน 

8. ขาวเหนียวนุมหลากส ีพรอมสูตรลับหมสูวรรค 

9. น้าํเตาหู เตาฮวยน้าํขิง 

10. สลัดผักไฮโซ 

11.  เตาฮวย ฟรุตสลัด 

12. เครปญี่ปุน 

13. บัวลอยหลากส ี

14. ไอศกรีมกะทิสด 

15.วุนแฟนซ ี

16.การทาํดอกยิปโซและดอกหญาประดษิฐ  

17.การทาํโมบายจากหวายตกแตงดวยนกและดอกไม 

18.การทาํดอกไมจันทน (สอนทาํดอกเดี่ยวและการจัดชอประธาน) 

19.การรอยสรอยคอลูกปดคริสตัล 

20.การทาํกลองใสทิชชูเดคพูาจ 
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หลักเกณฑการสมัครเขารับการอบรม 
1. วิธีการสมัคร 

1.1    แฟกซ ใบสมัคร มายัง ฝายบริการและสวัสดิการ โทรสาร  0-2636-1691 โดย 

- ดาวนโหลดใบสมัครจากเว็บไซต กบข. www.gpf.or.th หรือ ถายเอกสารใบสมัคร 

- กรอกรายละเอียดใหครบถวน เลือกหลักสูตรที่ตองการเขาอบรม 1 หลักสูตร และหลักสูตรสํารอง 

     1 หลักสูตร   หรือ 

1.2     สมัครผานเว็บไซต กบข. www.gpf.or.th  เมนู “กบข.ฝกอบรมอาชีพ” ฝมือดี... มีเงินเขา 

2. เงื่อนไขการสมัครและการคัดเลือก 
2.1 กบข. คัดเลือกสมาชิก  ตามลําดับกอน-หลัง นับจากวนัที่ กบข. ไดรับใบสมัคร  

   (สมัครกอนเลือกหลักสูตรกอน หากหลกัสูตรลําดับที่ 1 เต็ม กบข. จะจัดเลือกหลักสูตร  ลําดับ 2 แทน) 

2.2 กบข. สงวนสทิธิพจิารณาเฉพาะผูที่กรอกขอมูลในใบสมัครครบถวนเทานั้น 

2.3 สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก กบข. หรือครอบครัวสมาชิก กบข. (สามี-ภรรยา-บุตร-บิดา-มารดา-พี่นอง) 

(กรณีใหผูอ่ืนใชสิทธิ์ กรุณาแนบสําเนาบัตรประชาชนของผูที่ใชสิทธิ์มาดวย) 

2.4 รับหลักสูตรละ 20 ทาน  

2.5 สมัครไดต้ังแต วันนี้ – 11 ธันวาคม 2556  

2.6 กบข. จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการอบรมผานทางเว็บไซต กบข. www.gpf.or.th  

    ในวันที่ 12 ธันวาคม  2556 
 

 


