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20 กุมภาพันธ์ 2561 
 

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
เรียน ปลัดกระทรวง/เลขาธิการ/อธิบดี/ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
 อธิการบดี/คณบดี/ผู้อ านวยการ/กรรมการผู้จัดการ/หัวหน้าหน่วยงาน 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย รายละเอียดหลักสูตร ตารางการฝึกอบรม และใบสมัครเข้าฝึกอบรม จ านวนรวม 7 แผ่น 
 

 ด้วยศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจ าเดือน เมษายน ถึง กรกฎาคม
2561 จ านวน 4 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รหัส 104 องค์กรแห่งความสุขและมีประสิทธิภาพ/ จิตวิทยาในการบริหารของผู้น า 
โดย รองศาสตราจารย์ สุขุม นวลสกุล / อาจารย์ สุรวงศ์ วัฒนกูล 

2. รหัส 105 วิธีการเปลี่ยนแปลงองค์กร/ลดความขัดแย้ง/การด าเนินงานในรอบปีให้ส าเร็จ 
โดย รองศาสตราจารย์ สุขุม นวลสกุล / อาจารย์ ธนิสรณ์ จิระพรชัย 

3. รหัส 106 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับการท างานยุค AEC ภาคปฏิบัติ 
โดย อาจารย์ ชรินทร ปิ่นสุวรรณ / อาจารย์ ชิราพร ปิ่นสุวรรณ 

4. รหัส 103 การประเมินค่างานและผลการปฏิบัติงาน/การสร้างแรงจูงใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
โดย ผู้ศาสตราจารย์ ดร. นิภา แก้วศรีงาม  อาจารย์ พิชาวุธ เพ็งทอง 

 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเห็นว่าโครงการฝึกอบรมทั้ง 4 หลักสูตร จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร
หัวหน้างาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่สนใจ ซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการ
ท างานให้แก่บุคลากร และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร พร้อมนี้ได้ส่งรายละเอียดหลักสูตร ตารางการ
ฝึกอบรม และใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตาม เอกสารแนบ หรือดาวน์ โหลดข้อมูลเ พ่ิมเติมไ ด้ที่
https://www.hpdcthailand.com/ หรือ  line ID: @lgq3868b หรือ โทร  089 -7985000 , 
098-2490099 และ 02-0771787 ทั้งนี้ สามารถเบิกค่าละทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและประชุมระหว่างประเทศ พ .ศ.2549 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม หรือตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายกฤตวิภพ เตชธรรมจินดา) 

ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล

https://www.hpdcthailand.com/%20หรือ


2 
ตารางการอบรม ประจ าเดือน เมษายน ถึง กรกฎาคม 2561 

 
หมายเหตุ 1. ดาวน์โหลดใบสมัครหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hpdcthailand.com  
 2. ค่าลงทะเบียนรวม VAT แล้ว กรณีหัก ณ ที่จ่าย ท่ีอยู่ บริษัท ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 505/14 ซอยลาดพร้าว126 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
  10310 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0105560095493 
 3. สถานที่จัดการฝึกอบรม ทุกหลักสูตรจัดที่ โรงแรมเดอะพาลาสโซ 111 ซ.เนียมอุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400 และจะส ารองห้องพักตามที่ระบุมาใน
  ใบสมัคร รถไฟฟา้ใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ประตู 3 
 4. ส่งใบสมัคร และช าระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงก่อนการอบรม 7 วัน ติดต่อสอบถามหากสมัครหลังจากนั้น 089-7985000, 098-2490099, 02-0771787 ที่ line ID: 
  @lgq3868b หรือ e-mail: hpdccenter@gmail.com 

รหัสหลกัสูตร/ วิทยากร หัวข้อบรรยาย รอบการอบรม ค่าลงทะเบียน 

รหัส 103 การประเมินค่างานและผลการปฏิบัติงาน/การ
 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

เทคนิคการประเมินค่างานและผลการปฏิบัติงาน/ ปัญหาและแนวทางแก้ไข (ปฏิบัติการ)/ 
เทคนิคการการสร้างแรงจูงใจ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากร/ 
เทคนิคการปรับลดความขัดแย้งในองค์กร/ การธ ารงรักษาบุคคล (ปฏิบัติการ)   

รอบ 1 วันท่ี 20-21/4/2561 
 
รอบ 2 วันท่ี 27-28/4/2561 

4,800 
ผศ. ดร.นิภา แก้วศรีงาม / อาจารย ์พิชาวุธ  เพ็งทอง 
    

รหัส 104 องค์กรแห่งความสุขและมีประสิทธิภาพ/ จิตวิทยา
 ในการบริหารของผู้น า 

จิตวิทยาในการบริหารของผู้น า คุณลักษณะมาตรฐานของผู้น า /ภาวะผู้น าและแนวการ
บริหารยุคใหม่/แนวทางการด าเนินงานเพื่อเป็นองค์แห่งความสุขและมีประสิทธิภาพ/หัวใจ
ของการท างานให้เกิดความสุข/ 7 องค์ประกอบในการสร้างความสุข 

รอบ 1 วันท่ี 4-5/5/2561  
 
รอบ 2 วันท่ี 18-19/5/2561  

6,000 
รศ.สขุุม นวลสกลุ / อาจารย์ สุรวงศ์ วัฒนกูล 
    

รหัส 105 วิธีการเปลี่ยนแปลงองค์กร/ลดความขัดแย้ง/ การ
 ด าเนินงานในรอบปีให้ส าเร็จ 

ความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงองค์กร/ ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง/เทคนิคการปรับลด
ความขัดแย้งในองค์กร/การสร้างทีมงานคุณภาพ/ กลยุทธการด าเนินงานในรอบปีให้
ส าเร็จ/ กลยุทธ์ที่ดี/ ขั้นตอนการด าเนินการตามกลยุทธ์/ การประเมินผลการด าเนินการ/
การด าเนินงานประจ าให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพต่างๆ 

รอบเดียว วันท่ี 8-9/6/2561 6,000 
รศ.สุขุม นวลสกุล / อาจารย์ ธนิสรณ์ จิระพรชัย 

    

รหัส 106 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับการท างานยุค  AEC 
 ภาคปฏิบัติ 

ฝึกปฏิบัติการอังกฤษเบื้องต้น เกี่ยวกับ การกล่าวต้อนรับ การกล่าวทักทาย การแนะน าตัว
และผู้อื่นในต าแหน่งหน้าที่ต่างๆ การน าเสนอต่อผู้มาเยือน การน าเยี่ยมชม การเลี้ยง
รับรอง การบอกเล่า เรื่องวัฒนธรรม อาหาร ฯ  การกล่าวอ าลา การเขียนอีเมล์เพื่อ
ประสานงาน และหนังสือราชการเบื้องต้น (พร้อมไฟล์ตัวอย่าง) 

รอบ 1 วันท่ี 28-30/6/2561 
 

รอบ 2 วันท่ี 12-14/7/2561   
6,900 

อาจารย ์ชรินทร ปิ่นสุวรรณ / อาจารย ์ชิราพร ปิ่นสุวรรณ 

mailto:hpdccenter@gmail.com


3 
ก าหนดการหลักสูตร 103 การประเมินค่างานและผลการปฏิบัติงาน/การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

วันแรก วิทยากร  นายพิชาวุธ เพ็งทอง  
หัวข้อ 1. เทคนิคในการประเมินค่างานแบบต่าง ๆ และการมอบหมายงาน 
 9.00 - 10.30 น. 1.1 หลักการและแนวคดิของการประเมินค่างาน (Job Evaluation) 
  1.2 เทคนิคและวิธีการประเมินค่างานแบบต่าง ๆ/ขั้นตอนของการประเมินค่างาน 
  1.3 การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) เพื่อประเมินคา่งาน/การมอบหมายงาน 
 10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
 10.45 - 12.00 น. 1.4 ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งานด้วย Job Description, Position Analysis  
  Questionnaire (PAQ) 
  1.5 ฝึกปฏิบัติการประเมินค่างานด้วยเทคนิคการประเมินค่างานแบบ Civil Service 
  Commission  
  1.6 ถาม-ตอบ ปัญหาจากท่ีท างาน 
 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
หัวข้อ 2. เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัตงิานแบบต่าง ๆ และการพิจารณาความดีความชอบ ปัญหาและแนวทางแก้ไข
 ในการประเมินผล 

13.00 - 14.30 น.  2.1 หลักการและแนวคิดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance  
  Management) 
  2.2 หลักการ แนวคิด และเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบต่าง ๆ 
  2.3 ฝึกปฏิบัติประเมินผลการปฏิบัติงาน “การก าหนดตัวช้ีวัดจากผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ส่ง
  มอบให้ผู้รับบริการ” 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
14.45 - 16.00 น. 2.4 ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการประเมินผล 
 2.5 ฝึกปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงาน “การก าหนดตัวช้ีวัดตามกระบวนการท างาน” 
 2.6 ฝึกปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงาน “การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือ
 สมรรถนะ 
 2.7 ถาม-ตอบ ปัญหาจากท่ีท างาน 

วันที่สอง วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร. นิภา แก้วศรีงาม 
หัวข้อ1. เทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากร  

9.00 - 10.30 น. 1.1 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ในโลกของงาน 
 1.2 สาเหตุและการป้องกันการเกดิพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
10.45 - 12.00 น. 1.3 ภารกิจ วิธีการและกิจกรรม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีไ่ม่พึงประสงค์ 
 1.4 ถาม-ตอบ ปัญหาจากท่ีท างาน 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

หัวข้อ 2. เทคนิคการปรับลดความขัดแย้งในองค์กร การสร้างแรงจูงใจ การธ ารงรกัษาบุคลากร และการจัดสวัสดิการ 
13.00 - 14.30 น. 2.1 การบรหิารความขดัแย้งในองค์กร สู่ productive conflict และ เทคนคิการลดความขัดแย้ง 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
14.45 - 16.00 น. 2.2 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ/ วิธีการธ ารงรักษาบุคลากร และการจดัสวัสดิการ 
 2.3 ถาม-ตอบ ปัญหาจากท่ีท างาน 
หมายเหต ก าหนดการนี้อาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 



4 
ก าหนดการหลักสูตร 104 องค์กรแห่งความสุขและมีประสิทธิภาพ/ จิตวิทยาในการบริหารของผู้น า 

 
วันแรก วิทยากร รองศาสตราจารย์ สขุุม นวลสกุล  
หัวข้อ 1. ภาวะผู้น าและแนวการบริหารยุคใหม่ 

9.00 - 10.30 น. 1.1 ภาวะผู้น าและแนวการบรหิารยุคใหม่  
 1.2 ความแตกต่างระหว่างผู้น ากบัเจ้านาย 
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
10.45 - 12.00 น. 1.3 แนวการบริหาร 3 แนว 
 1.4 หลักการบริหาร 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

หัวข้อ 2. จิตวิทยาในการบริหารของผู้น า 
13.00 – 14.30 น. 2.1 จิตวิทยาในการบรหิารของผู้น า 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
14.45 - 16.00 น. 2.2 บทบาทของหัวหน้างาน 
 2.3 ถาม-ตอบ ปัญหาจากท่ีท างาน 
 

วันที่สอง วิทยากร  อาจารย์ สุรวงศ์ วัฒนกูล 
หัวข้อ 1. องค์กรแห่งประสิทธภิาพ 

9.00 - 10.30 น. 1.1 ไลฟ์สไตล์ผู้น ากับผูร้่วมงานยุค 4.0 
 1.2 ทางลัดในการยกระดับประสิทธิภาพ 
 1.3 ภาคปฏิบตัิ กรณศีึกษา/แบบทดสอบ 
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
10.45 - 12.00 น. 1.4 หัวใจของการท างานให้เกิดความสขุ 
 1.5 7 องค์ประกอบในการสร้างความสุข 
 1.6 ภาคปฏิบตัิ กิจกรรมด าร ิ
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

หัวข้อ 2. องค์กรแห่งความสขุ  
13.00 – 14.30 น. 2.1 บันดาลผลสัมฤทธ์ิด้วยความคิดบวก 
 2.2 กุศโลบายพัฒนาทัศนคติกับอี.คิว/ภาคปฏิบตัิ กิจกรรมด าร ิ
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
14.45 – 16.00 น. 2.3 กฎแรงดึงดูดกับการสร้างจุดโดนใจ 
 2.4 กลเมด็สื่อสารสร้างสรรค์บรรยากาศ/ ภาคปฏิบัติ แบบทดสอบ 
 2.5 ถาม-ตอบ ปัญหาจากท่ีท างาน 
หมายเหตุ  ก าหนดการนี้อาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 



5 
ก าหนดการหลักสูตร 105 วิธีการเปลี่ยนแปลงองค์กร/ลดความขัดแย้ง/ การด าเนินงานในรอบปีให้ส าเร็จ 

 
วันแรก วิทยากร รองศาสตราจารย์ สุขมุ นวลสกลุ  
หัวข้อ 1. วิธีการเปลี่ยนแปลงองค์กร/ลดความขัดแย้ง 

9.00 - 10.30 น. 1.1 ความส าคญัของการเปลี่ยนแปลงองค์กร 
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
10.45 - 12.00 น. 1.2 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างเป็นระบบ 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

หัวข้อ 2. จิตวิทยาในการบริหารของผู้น า 
13.00 – 14.30 น. 2.1 เทคนิคการปรบัลดความขัดแย้งในองค์กร 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
14.45 - 16.00 น. 2.2 ถาม-ตอบ ปัญหาจากท่ีท างาน 

 
วันที่สอง วิทยากร อาจารย์ ธนิสรณ์ จริะพรชัย 
หัวข้อ 1. การด าเนินงานในรอบปีให้ส าเร็จ 

9.00 - 10.30 น. 1.1 กลยุทธการด าเนินงานในรอบปีใหส้ าเรจ็ 
 1.2 กลยุทธ์ที่ดเีพื่อความส าเร็จของงานและผา่นเกณฑ์คณุภาพไปด้วย 
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
10.45 - 12.00 น. 1.4 ขั้นตอนการด าเนินการตามกลยุทธ์ 
 1.5 การประเมินผลการด าเนินการ 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

 

หัวข้อ  2. การสร้างทีมงานคุณภาพ 
13.00 – 14.30 น. 2.1 การสร้างทีมงานคุณภาพ 
 2.2 ตวัอย่างกลยุทธ์จากประสบการณ์วิทยากร 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
14.45 – 16.00 น. 2.3 ฝึกปฏิบตัิการวางแผน การด าเนินงานประจ าในรอบปใีหป้ระสบความส าเร็จและผ่าน
 เกณฑ์คณุภาพต่างๆ 
 2.4 ถาม-ตอบ ปัญหาจากท่ีท างาน 
หมายเหตุ  ก าหนดการนี้อาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
  



6 
ก าหนดการหลักสูตร 106 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับการท างานยุค AEC ภาคปฏิบัต ิ

 
วันแรก วิทยากร อาจารย์ ชรินทร ปิ่นสุวรรณ/ อาจารย์ ชริาพร ปิ่นสุวรรณ และคณะ 
หัวข้อ 1. ฝึกปฏิบตัิการอังกฤษเบื้องต้น การกล่าวต้อนรับ 

9.00 - 10.30 น. 1.1 วัดทักษะจัดกลุม่ผู้อบรม ตามระดบัทักษะภาษาอังกฤษ 
 1.2 บรรยายเรื่อง หลักการที่จ าเป็นต้องรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษท่ัวไป  
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
10.45 - 12.00 น. 1.3 บรรยายเรื่อง การกล่าวต้อนรับ การกล่าวทักทาย การแนะน าตัวและผู้อื่นในต าแหน่ง
 หน้าท่ีต่างๆ 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.30 น. 1.4 ฝึกปฏิบัติการพูดตามสคริปต ์การกล่าวต้อนรับ การกล่าวทักทาย 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
14.45 - 16.00 น. 1.5 ฝึกปฏิบัติการพูดตามสคริปต ์การแนะน าตัวและผู้อื่นในต าแหน่งหน้าท่ีต่างๆ 

 

วันที่สอง วิทยากร อาจารย์ ชรินทร ปิ่นสุวรรณ / อาจารย์ ชิราพร ปิ่นสุวรรณ และคณะ 
หัวข้อ 2. ฝึกปฏิบตัิการอังกฤษเบื้องต้น การน าเสนอต่อผู้มาเยือน 

9.00 - 10.30 น. 2.1 บรรยายเรื่อง การน าเสนอต่อผู้มาเยือน  
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
10.45 - 12.00 น. 2.2 บรรยายเรื่อง การน าเยี่ยมชม สถานท่ีของหน่วยงาน การบอกเล่า เรื่องวัฒนธรรม 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.30 น. 2.3 ฝึกปฏิบตัิการพูดตามสคริป การน าเสนอต่อผู้มาเยือน 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
14.45 - 16.00 น. 2.4 ฝึกปฏิบตัิการพูดตามสคริป การน าเยี่ยมชม 

 

วันทีส่าม  วิทยากร อาจารย์ ชรินทร ปิ่นสุวรรณ / อาจารย์ ชิราพร ปิ่นสุวรรณ และคณะ 
หัวข้อ 1. ฝึกปฏิบตัิการอังกฤษเบื้องต้น การรับรองผู้มาเยือน 

9.00 - 10.30 น. 2.1 บรรยายเรื่อง การเลี้ยงรับรอง อาหาร ฯ การกล่าวอ าลา 
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
10.45 - 12.00 น. 2.2 บรรยายเรื่อง การเขียนอีเมลเ์พื่อประสานงาน และหนังสือราชการเบื้องต้น 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.30 น. 2.3 ฝึกปฏิบตัิการพูดตามสคริป การเลีย้งรับรอง อาหาร ฯ การกลา่วอ าลา 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
14.45 - 16.00 น. 2.4 ฝึกปฏิบตัิการ การเขียนอีเมลเ์พื่อประสานงาน และหนังสือราชการเบื้องต้น 
 
หมายเหตุ 1. วิทยากรเป็นกันเอง รับผู้เข้าอบรมแยกตามระดับทักษะ ตั้งแต่เริม่ต้น  
 2. ก าหนดการนี้อาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
 

  



7 
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล 

1. ช่ือ      ต าแหน่ง       
 เบอร์โทรศัพท์มือถือ    E-mail Address      
 รหัสหลักสตูรทีส่มัคร   วันท่ี   ค่าลงทะเบียนทีช่ าระ   
 รหัสหลักสตูรทีส่มัคร   วันท่ี   ค่าลงทะเบียนทีช่ าระ   
2. ช่ือ      ต าแหน่ง       
 เบอร์โทรศัพท์มือถือ    E-mail Address      
 รหัสหลักสตูรทีส่มัคร   วันท่ี   ค่าลงทะเบียนทีช่ าระ   
 รหัสหลักสตูรทีส่มัคร   วันท่ี   ค่าลงทะเบียนทีช่ าระ   
 (ในกรณีที่มีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 2 ท่านหรือลงมากกว่า 2 หลักสูตร สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมได้และระบุราย 
 ละเอียดการสมัคร) 
 หน่วยงานที่สังกัด           
 ที่อยู่เลขท่ี  ซอย   ถนน   ต าบล   
 อ าเภอ  จังหวัด   รหัสไปรษณีย ์     
 โทรศัพท ์     โทรสาร       
การรับสมัครและช าระค่าลงทะเบียน 
 1. ส่งใบสมัครและหลักฐานการช าระค่าลงทะเบียน ก่อนวันอบรม 7 วัน ทาง line ID: @lgq3868b หรือ  
 email: hpdccenter@gmail.com 

2. โอนเงินผ่าน ช่ือบัญชี บริษัท ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล จ ากัด ประเภท ออมทรัพย ์
ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถนนรางน้ า  เลขท่ีบัญชี 037-1-74413-4  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนศรีอยุธยา เลขท่ีบัญชี 013-0-28716-4 
ธนาคารทหารไทย สาขา พญาไท  เลขท่ีบัญชี 003-2-93888-8  
ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขา ถนนเพชรบุร ี เลขท่ีบัญชี 008-279955-2 
เมื่อโอนเงินแล้วและกรณุาเขียนรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ช่ือหน่วยงานและช่ือหลักสูตรในใบโอนเงินให้ชัดเจน และ
โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินทาง line ID: @lgq3868b หรืออีเมล์ hpdccenter@gmail.com  

3. ออกใบเสร็จในนาม ช่ือและที่อยู่ หมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)     
             
              

การรับประธานอาหาร ( ) ทั่วไป  ( ) อื่นๆ (  ) 
ส ารองห้องพักเดี่ยว ราคา 1400 บาทต่อคืน (เตียงเดีย่ว)  ห้อง เข้าพัก วันท่ี  ถึงวันท่ี   
ส ารองห้องพักคู่ราคา 1400 บาทต่อคืน (เตียงคู่)   ห้อง เข้าพักวันท่ี  ถึงวันท่ี   
ช าระค่าที่พักพร้อมค่าลงทะเบียน ผู้จัดจะส ารองหู่องพัก พร้อมอาหารเช้า 
โรงแรมเดอะพาลาสโซ (The Palazzo Bangkok) 111 ซ.เนียมอุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10400 รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ประต ู3  
รวมค่าลงทะเบียน     บาท ค่าที่พัก    บาท 
□ ส่งหลักฐานการโอนมาด้วยแล้ว 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 089-7985000, 098-2490099, 02-0771787 line ID:@lgq3868b 
 หรือท่ี https://www.hpdcthailand.com/ 
 
 

     ลงช่ือ     ผู้สมคัร 
   (     ) 
     ต าแหน่ง      
     วันท่ี      

mailto:hpdccenter@gmail.com
mailto:hpdccenter@gmail.com
https://www.hpdcthailand.com/

