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20 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรียน ปลั ด กระทรวง/เลขาธิ ก าร/อธิ บ ดี / ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด /ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น /
อธิการบดี/คณบดี/ผู้อานวยการ/กรรมการผู้จัดการ/หัวหน้าหน่วยงาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดหลักสูตร ตารางการฝึกอบรม และใบสมัครเข้าฝึกอบรม จานวนรวม 7 แผ่น
ด้วยศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจาเดือน เมษายน ถึง กรกฎาคม
2561 จานวน 4 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รหัส 104 องค์กรแห่งความสุขและมีประสิทธิภาพ/ จิตวิทยาในการบริหารของผู้นา
โดย รองศาสตราจารย์ สุขุม นวลสกุล / อาจารย์ สุรวงศ์ วัฒนกูล
2. รหัส 105 วิธีการเปลี่ยนแปลงองค์กร/ลดความขัดแย้ง/การดาเนินงานในรอบปีให้สาเร็จ
โดย รองศาสตราจารย์ สุขุม นวลสกุล / อาจารย์ ธนิสรณ์ จิระพรชัย
3. รหัส 106 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับการทางานยุค AEC ภาคปฏิบัติ
โดย อาจารย์ ชรินทร ปิ่นสุวรรณ / อาจารย์ ชิราพร ปิ่นสุวรรณ
4. รหัส 103 การประเมินค่างานและผลการปฏิบัติงาน/การสร้างแรงจูงใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดย ผู้ศาสตราจารย์ ดร. นิภา แก้วศรีงาม อาจารย์ พิชาวุธ เพ็งทอง
ศูนย์ พัฒ นาศักยภาพบุ คคลเห็ นว่าโครงการฝึ กอบรมทั้ง 4 หลักสู ตร จะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ บริหาร
หัวหน้างาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่สนใจ ซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการ
ทางานให้แก่บุคลากร และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร พร้อมนี้ได้ส่งรายละเอียดหลักสูตร ตารางการ
ฝึ ก อบรม และใบสมั ค รเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมตาม เอกสารแนบ หรื อ ดาวน์ โ หลดข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
https://www.hpdcthailand.com/ หรือ line ID: @lgq3868b หรือ โทร 089-7985000,
098-2490099 และ 02-0771787 ทั้ง นี้ สามารถเบิก ค่า ละทะเบี ยนจากต้น สั งกั ดได้ ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤตวิภพ เตชธรรมจินดา)
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
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ตารางการอบรม ประจาเดือน เมษายน ถึง กรกฎาคม 2561
รหัสหลักสูตร/ วิทยากร

หัวข้อบรรยาย

รอบการอบรม

ค่าลงทะเบียน

รหัส 103 การประเมิ น ค่ า งานและผลการปฏิ บั ติ งาน/การ เทคนิคการประเมินค่างานและผลการปฏิบัติงาน/ ปัญหาและแนวทางแก้ไข (ปฏิบัติการ)/ รอบ 1 วันที่ 20-21/4/2561
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เทคนิคการการสร้างแรงจูงใจ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากร/
เทคนิคการปรับลดความขัดแย้งในองค์กร/ การธารงรักษาบุคคล (ปฏิบัติการ)
รอบ 2 วันที่ 27-28/4/2561
ผศ. ดร.นิภา แก้วศรีงาม / อาจารย์ พิชาวุธ เพ็งทอง

4,800

รหัส 104 องค์กรแห่งความสุขและมีประสิทธิภาพ/ จิตวิทยา จิตวิทยาในการบริหารของผู้นา คุณลักษณะมาตรฐานของผู้นา /ภาวะผู้นาและแนวการ รอบ 1 วันที่ 4-5/5/2561
ในการบริหารของผู้นา
บริหารยุคใหม่/แนวทางการดาเนินงานเพื่อเป็นองค์แห่งความสุขและมีประสิทธิภาพ/หัวใจ
ของการทางานให้เกิดความสุข/ 7 องค์ประกอบในการสร้างความสุข
รอบ 2 วันที่ 18-19/5/2561
รศ.สุขุม นวลสกุล / อาจารย์ สุรวงศ์ วัฒนกูล

6,000

รหัส 105 วิธีการเปลี่ยนแปลงองค์กร/ลดความขัดแย้ง/ การ ความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงองค์กร/ ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง/เทคนิคการปรับลด
ดาเนินงานในรอบปีให้สาเร็จ
ความขัด แย้งในองค์ก ร/การสร้ างที มงานคุ ณภาพ/ กลยุ ทธการด าเนิ นงานในรอบปีใ ห้
รอบเดียว วันที่ 8-9/6/2561
สาเร็จ/ กลยุทธ์ที่ดี/ ขั้นตอนการดาเนินการตามกลยุทธ์/ การประเมินผลการดาเนินการ/
รศ.สุขุม นวลสกุล / อาจารย์ ธนิสรณ์ จิระพรชัย
การดาเนินงานประจาให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพต่างๆ

6,000

รหัส 106 ภาษาอั ง กฤษเบื้ อ งต้ น กั บ การท างานยุ ค AEC ฝึกปฏิบัติการอังกฤษเบื้องต้น เกี่ยวกับ การกล่าวต้อนรับ การกล่าวทักทาย การแนะนาตัว รอบ 1 วันที่ 28-30/6/2561
ภาคปฏิบัติ
และผู้อื่ นในตาแหน่งหน้าที่ต่า งๆ การนาเสนอต่อผู้ มาเยือ น การนาเยี่ย มชม การเลี้ย ง
อาจารย์ ชรินทร ปิ่นสุวรรณ / อาจารย์ ชิราพร ปิ่นสุวรรณ รั บ รอง การบอกเล่ า เรื่ อ งวั ฒ นธรรม อาหาร ฯ การกล่ า วอ าลา การเขี ย นอี เ มล์ เ พื่ อ รอบ 2 วันที่ 12-14/7/2561
ประสานงาน และหนังสือราชการเบื้องต้น (พร้อมไฟล์ตัวอย่าง)

6,900

หมายเหตุ 1. ดาวน์โหลดใบสมัครหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hpdcthailand.com
2. ค่าลงทะเบียนรวม VAT แล้ว กรณีหัก ณ ที่จ่าย ที่อยู่ บริษัท ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล จากัด (สานักงานใหญ่) 505/14 ซอยลาดพร้าว126 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
10310 เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0105560095493
3. สถานที่จัดการฝึกอบรม ทุกหลักสูตรจัดที่ โรงแรมเดอะพาลาสโซ 111 ซ.เนียมอุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400 และจะสารองห้องพักตามที่ระบุมาใน
ใบสมัคร รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ประตู 3
4. ส่งใบสมัคร และชาระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงก่อนการอบรม 7 วัน ติดต่อสอบถามหากสมัครหลังจากนั้น 089-7985000, 098-2490099, 02-0771787 ที่ line ID:
@lgq3868b หรือ e-mail: hpdccenter@gmail.com
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กาหนดการหลักสูตร 103 การประเมินค่างานและผลการปฏิบัติงาน/การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
วันแรก วิทยากร นายพิชาวุธ เพ็งทอง
หัวข้อ 1. เทคนิคในการประเมินค่างานแบบต่าง ๆ และการมอบหมายงาน
9.00 - 10.30 น. 1.1 หลักการและแนวคิดของการประเมินค่างาน (Job Evaluation)
1.2 เทคนิคและวิธีการประเมินค่างานแบบต่าง ๆ/ขั้นตอนของการประเมินค่างาน
1.3 การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) เพื่อประเมินค่างาน/การมอบหมายงาน
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
10.45 - 12.00 น. 1.4 ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งานด้วย Job Description, Position Analysis
Questionnaire (PAQ)
1.5 ฝึกปฏิบัติการประเมินค่างานด้วยเทคนิคการประเมินค่างานแบบ Civil Service
Commission
1.6 ถาม-ตอบ ปัญหาจากที่ทางาน
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
หัวข้อ 2. เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัตงิ านแบบต่าง ๆ และการพิจารณาความดีความชอบ ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ในการประเมินผล
13.00 - 14.30 น. 2.1 หลักการและแนวคิดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance
Management)
2.2 หลักการ แนวคิด และเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบต่าง ๆ
2.3 ฝึกปฏิบัติประเมินผลการปฏิบัติงาน “การกาหนดตัวชี้วัดจากผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ส่ง
มอบให้ผู้รับบริการ”
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 - 16.00 น. 2.4 ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการประเมินผล
2.5 ฝึกปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงาน “การกาหนดตัวชี้วัดตามกระบวนการทางาน”
2.6 ฝึกปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงาน “การประเมินพฤติกรรมการปฏิ บัติงานหรื อ
สมรรถนะ
2.7 ถาม-ตอบ ปัญหาจากที่ทางาน
วันที่สอง วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร. นิภา แก้วศรีงาม
หัวข้อ1. เทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากร
9.00 - 10.30 น. 1.1 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ในโลกของงาน
1.2 สาเหตุและการป้องกันการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
10.45 - 12.00 น. 1.3 ภารกิจ วิธีการและกิจกรรม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีไ่ ม่พึงประสงค์
1.4 ถาม-ตอบ ปัญหาจากที่ทางาน
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
หัวข้อ 2. เทคนิคการปรับลดความขัดแย้งในองค์กร การสร้างแรงจูงใจ การธารงรักษาบุคลากร และการจัดสวัสดิการ
13.00 - 14.30 น. 2.1 การบริหารความขัดแย้งในองค์กร สู่ productive conflict และ เทคนิคการลดความขัดแย้ง
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
14.45 - 16.00 น. 2.2 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ/ วิธีการธารงรักษาบุคลากร และการจัดสวัสดิการ
2.3 ถาม-ตอบ ปัญหาจากที่ทางาน
หมายเหต กาหนดการนี้อาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
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กาหนดการหลักสูตร 104 องค์กรแห่งความสุขและมีประสิทธิภาพ/ จิตวิทยาในการบริหารของผู้นา
วันแรก
หัวข้อ

หัวข้อ

วิทยากร รองศาสตราจารย์ สุขุม นวลสกุล
1. ภาวะผู้นาและแนวการบริหารยุคใหม่
9.00 - 10.30 น. 1.1 ภาวะผู้นาและแนวการบริหารยุคใหม่
1.2 ความแตกต่างระหว่างผู้นากับเจ้านาย
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
10.45 - 12.00 น. 1.3 แนวการบริหาร 3 แนว
1.4 หลักการบริหาร
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
2. จิตวิทยาในการบริหารของผู้นา
13.00 – 14.30 น. 2.1 จิตวิทยาในการบริหารของผู้นา
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
14.45 - 16.00 น. 2.2 บทบาทของหัวหน้างาน
2.3 ถาม-ตอบ ปัญหาจากที่ทางาน

วันที่สอง วิทยากร อาจารย์ สุรวงศ์ วัฒนกูล
หัวข้อ 1. องค์กรแห่งประสิทธิภาพ
9.00 - 10.30 น. 1.1 ไลฟ์สไตล์ผู้นากับผูร้ ่วมงานยุค 4.0
1.2 ทางลัดในการยกระดับประสิทธิภาพ
1.3 ภาคปฏิบตั ิ กรณีศึกษา/แบบทดสอบ
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
10.45 - 12.00 น. 1.4 หัวใจของการทางานให้เกิดความสุข
1.5 7 องค์ประกอบในการสร้างความสุข
1.6 ภาคปฏิบตั ิ กิจกรรมดาริ
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
หัวข้อ 2. องค์กรแห่งความสุข
13.00 – 14.30 น. 2.1 บันดาลผลสัมฤทธิ์ด้วยความคิดบวก
2.2 กุศโลบายพัฒนาทัศนคติกับอี.คิว/ภาคปฏิบตั ิ กิจกรรมดาริ
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
14.45 – 16.00 น. 2.3 กฎแรงดึงดูดกับการสร้างจุดโดนใจ
2.4 กลเม็ดสื่อสารสร้างสรรค์บรรยากาศ/ ภาคปฏิบัติ แบบทดสอบ
2.5 ถาม-ตอบ ปัญหาจากที่ทางาน
หมายเหตุ กาหนดการนี้อาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
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กาหนดการหลักสูตร 105 วิธีการเปลี่ยนแปลงองค์กร/ลดความขัดแย้ง/ การดาเนินงานในรอบปีให้สาเร็จ
วันแรก
หัวข้อ

หัวข้อ

วิทยากร รองศาสตราจารย์ สุขมุ นวลสกุล
1. วิธีการเปลี่ยนแปลงองค์กร/ลดความขัดแย้ง
9.00 - 10.30 น. 1.1 ความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงองค์กร
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
10.45 - 12.00 น. 1.2 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างเป็นระบบ
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
2. จิตวิทยาในการบริหารของผู้นา
13.00 – 14.30 น. 2.1 เทคนิคการปรับลดความขัดแย้งในองค์กร
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
14.45 - 16.00 น. 2.2 ถาม-ตอบ ปัญหาจากที่ทางาน

วันที่สอง วิทยากร อาจารย์ ธนิสรณ์ จิระพรชัย
หัวข้อ 1. การดาเนินงานในรอบปีให้สาเร็จ
9.00 - 10.30 น. 1.1 กลยุทธการดาเนินงานในรอบปีให้สาเร็จ
1.2 กลยุทธ์ที่ดเี พื่อความสาเร็จของงานและผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพไปด้วย
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
10.45 - 12.00 น. 1.4 ขั้นตอนการดาเนินการตามกลยุทธ์
1.5 การประเมินผลการดาเนินการ
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
หัวข้อ 2. การสร้างทีมงานคุณภาพ
13.00 – 14.30 น. 2.1 การสร้างทีมงานคุณภาพ
2.2 ตัวอย่างกลยุทธ์จากประสบการณ์วิทยากร
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
14.45 – 16.00 น. 2.3 ฝึกปฏิบตั ิการวางแผน การดาเนินงานประจาในรอบปีให้ประสบความสาเร็จและผ่าน
เกณฑ์คณ
ุ ภาพต่างๆ
2.4 ถาม-ตอบ ปัญหาจากที่ทางาน
หมายเหตุ กาหนดการนี้อาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
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กาหนดการหลักสูตร 106 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับการทางานยุค AEC ภาคปฏิบัติ
วันแรก วิทยากร อาจารย์ ชรินทร ปิ่นสุวรรณ/ อาจารย์ ชิราพร ปิ่นสุวรรณ และคณะ
หัวข้อ 1. ฝึกปฏิบตั ิการอังกฤษเบื้องต้น การกล่าวต้อนรับ
9.00 - 10.30 น.
1.1 วัดทักษะจัดกลุม่ ผู้อบรม ตามระดับทักษะภาษาอังกฤษ
1.2 บรรยายเรื่อง หลักการที่จาเป็นต้องรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษทั่วไป
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
10.45 - 12.00 น. 1.3 บรรยายเรื่อง การกล่าวต้อนรับ การกล่าวทักทาย การแนะนาตัวและผู้อื่นในตาแหน่ง
หน้าที่ต่างๆ
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. 1.4 ฝึกปฏิบัติการพูดตามสคริปต์ การกล่าวต้อนรับ การกล่าวทักทาย
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
14.45 - 16.00 น. 1.5 ฝึกปฏิบัติการพูดตามสคริปต์ การแนะนาตัวและผู้อื่นในตาแหน่งหน้าที่ต่างๆ
วันที่สอง วิทยากร อาจารย์ ชรินทร ปิ่นสุวรรณ / อาจารย์ ชิราพร ปิ่นสุวรรณ และคณะ
หัวข้อ 2. ฝึกปฏิบตั ิการอังกฤษเบื้องต้น การนาเสนอต่อผู้มาเยือน
9.00 - 10.30 น.
2.1 บรรยายเรื่อง การนาเสนอต่อผู้มาเยือน
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
10.45 - 12.00 น. 2.2 บรรยายเรื่อง การนาเยี่ยมชม สถานที่ของหน่วยงาน การบอกเล่า เรื่องวัฒนธรรม
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. 2.3 ฝึกปฏิบตั ิการพูดตามสคริป การนาเสนอต่อผู้มาเยือน
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
14.45 - 16.00 น. 2.4 ฝึกปฏิบตั ิการพูดตามสคริป การนาเยี่ยมชม
วันทีส่ าม วิทยากร อาจารย์ ชรินทร ปิ่นสุวรรณ / อาจารย์ ชิราพร ปิ่นสุวรรณ และคณะ
หัวข้อ 1. ฝึกปฏิบตั ิการอังกฤษเบื้องต้น การรับรองผู้มาเยือน
9.00 - 10.30 น.
2.1 บรรยายเรื่อง การเลี้ยงรับรอง อาหาร ฯ การกล่าวอาลา
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
10.45 - 12.00 น. 2.2 บรรยายเรื่อง การเขียนอีเมล์เพื่อประสานงาน และหนังสือราชการเบื้องต้น
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. 2.3 ฝึกปฏิบตั ิการพูดตามสคริป การเลีย้ งรับรอง อาหาร ฯ การกล่าวอาลา
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
14.45 - 16.00 น. 2.4 ฝึกปฏิบตั ิการ การเขียนอีเมล์เพื่อประสานงาน และหนังสือราชการเบื้องต้น
หมายเหตุ 1. วิทยากรเป็นกันเอง รับผู้เข้าอบรมแยกตามระดับทักษะ ตั้งแต่เริม่ ต้น
2. กาหนดการนี้อาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
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ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
1. ชื่อ
ตาแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
E-mail Address
รหัสหลักสูตรทีส่ มัคร
วันที่
ค่าลงทะเบียนทีช่ าระ
รหัสหลักสูตรทีส่ มัคร
วันที่
ค่าลงทะเบียนทีช่ าระ
2. ชื่อ
ตาแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
E-mail Address
รหัสหลักสูตรทีส่ มัคร
วันที่
ค่าลงทะเบียนทีช่ าระ
รหัสหลักสูตรทีส่ มัคร
วันที่
ค่าลงทะเบียนทีช่ าระ
(ในกรณีที่มีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 2 ท่านหรือลงมากกว่า 2 หลักสูตร สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมได้และระบุราย
ละเอียดการสมัคร)
หน่วยงานที่สังกัด
ที่อยู่เลขที่
ซอย
ถนน
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
การรับสมัครและชาระค่าลงทะเบียน
1. ส่งใบสมัครและหลักฐานการชาระค่าลงทะเบียน ก่อนวันอบรม 7 วัน ทาง line ID: @lgq3868b หรือ
email: hpdccenter@gmail.com
2. โอนเงินผ่าน ชื่อบัญชี บริษัท ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล จากัด ประเภท ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถนนรางน้า
เลขที่บัญชี 037-1-74413-4
ธนาคารกรุงไทย
สาขา ถนนศรีอยุธยา
เลขที่บัญชี 013-0-28716-4
ธนาคารทหารไทย สาขา พญาไท
เลขที่บัญชี 003-2-93888-8
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถนนเพชรบุรี
เลขที่บัญชี 008-279955-2
เมื่อโอนเงินแล้วและกรุณาเขียนรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ชื่อหน่วยงานและชื่อหลักสูตรในใบโอนเงินให้ชัดเจน และ
โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินทาง line ID: @lgq3868b หรืออีเมล์ hpdccenter@gmail.com
3. ออกใบเสร็จในนาม ชื่อและที่อยู่ หมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
การรับประธานอาหาร ( ) ทั่วไป
( ) อื่นๆ (
)
สารองห้องพักเดี่ยว ราคา 1400 บาทต่อคืน (เตียงเดีย่ ว) ห้อง เข้าพัก วันที่
ถึงวันที่
สารองห้องพักคู่ราคา 1400 บาทต่อคืน (เตียงคู่)
ห้อง เข้าพักวันที่
ถึงวันที่
ชาระค่าที่พักพร้อมค่าลงทะเบียน ผู้จัดจะสารองหู่องพัก พร้อมอาหารเช้า
โรงแรมเดอะพาลาสโซ (The Palazzo Bangkok) 111 ซ.เนียมอุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10400 รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ประตู 3
รวมค่าลงทะเบียน
บาท ค่าที่พัก
บาท
□ ส่งหลักฐานการโอนมาด้วยแล้ว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 089-7985000, 098-2490099, 02-0771787 line ID:@lgq3868b
หรือที่ https://www.hpdcthailand.com/
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
วันที่

ผู้สมัคร
)

