ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล | HUMAN PERFORMANCE DEVELOPMENT CENTER
58/104 หมู่ 5 ตำบลลำดสวำย อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 12150
โทร 089-7985000, 098-2490099, 02-0771787 , e-mail: hpdccenter@gmail.com
www.hpdcthailand.com Line ID: @lgq3868b
Line QR Code:

ที่ ศศ ช 07/2561
4 พฤษภำคม 2561
เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรียน ปลัดกระทรวง/เลขำธิกำร/อธิบดี/ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด/ผู้ บริห ำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/อธิกำรบดี/
คณบดี/ผู้อำนวยกำร/กรรมกำรผู้จัดกำร/หัวหน้ำหน่วยงำน
สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยละเอียดหลักสูตร ตำรำงกำรฝึกอบรม ใบสมัครเข้ำฝึกอบรม และใบประชำสัมพันธ์ จำนวนรวม 7 แผ่น
ด้วยศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลได้จัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ประจำเดือน มิถุนำยน ถึง สิงหำคม 2561
จำนวน 3 หลักสูตรดังนี้
1. รหัส 103 กำรประเมินค่ำงำนและผลกำรปฏิบัติงำน/กำรสร้ำงแรงจูงใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. นิภำ แก้วศรีงำม/ อำจำรย์ พิชำวุธ เพ็งทอง
2. รหัส 106 ภำษำอังกฤษเบื้องต้นกับกำรทำงำนยุค AEC ภำคปฏิบัติ
โดย อำจำรย์ ชรินทร/อำจำรย์ ชิรำพร ปิ่นสุวรรณ
3. รหัส 107 วินัยข้ำรำชกำร และกำรดำเนินกำรทำงวินัย
โดย อำจำรย์สุดชีวัน เพ็งทอง/ อำจำรย์เสำวภำ แผ่สุวรรณ
ศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเห็นว่ำโครงกำรฝึกอบรมทั้ง 3 หลักสูตรจะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้บริหำร หัวหน้ำงำน
บุคลำกร เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่สนใจ ซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภำพกำรทำงำนให้แก่บุคลำกร
และสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร หำกมำเป็นหมู่คณะหรือสมัครหลำยหลักสูตร สำมำรถติดต่อรับส่วนลดได้เป็น
กรณีพิเศษ พร้อมนี้ได้ส่งรำยละเอียดหลักสูตร ตำรำงกำรฝึกอบรม และใบสมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมเอกสำรแนบ
หรือดำวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ https://www.hpdcthailand.com/ หรือ line ID: @lgq3868b หรือโทร
089-7985000, 098-2490099, 02-0771787 ซึ่งสำมำรถเบิกค่ำละทะเบียนจำกต้นสังกัดได้ตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำนและประชุมระหว่ำงประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หรือตำมระเบียบของแต่ละหน่วยงำน ทั้งนี้ศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคล รับจัดบรรยำยเป็นกำรภำยในทุกหัวข้อ
โดยวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม และขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยกฤตวิภพ เตชธรรมจินดำ)
ผู้อำนวยกำรศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคล
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ตารางการอบรม ประจาเดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2561
รหัสหลักสูตร/ วิทยากร
รหัส 103 การประเมินค่างานและผลการปฏิบัติงาน/
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม/อาจารย์ พิชาวุธ เพ็งทอง

หัวข้อบรรยาย

รอบการอบรม

ค่าลงทะเบียน

เทคนิคกำรประเมินค่ำงำนและผลกำรปฏิบัติงำน ปัญหำและแนวทำงแก้ไข (ปฏิบัติกำร)
เทคนิคกำรกำรสร้ำงแรงจูงใจ และกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลำกร
เทคนิคกำรปรับลดควำมขัดแย้งในองค์กร กำรธำรงรักษำบุคคล (ปฏิบัติกำร)

ระยะเวลำอบรม 2 วัน
วันที่ 18-19 ส.ค.2561
(มีรอบเดียว)

4,800*

รหัส 106 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับการทางานยุค
AEC ภาคปฏิบัติ

ฝึกปฏิบัติกำรอังกฤษเบื้องต้น เกี่ยวกับ กำรกล่ำวต้อนรับ กำรกล่ำวทักทำย กำรแนะนำตัว
ระยะเวลำอบรม 3 วัน
และผู้อื่นในตำแหน่งหน้ำที่ต่ำงๆ กำรนำเสนอต่อผู้มำเยือน กำรนำเยี่ยมชม กำรเลี้ย ง รอบ 1 วันที่ 28-30 มิ.ย.2561
รับ รอง กำรบอกเล่ ำ เรื่ องวั ฒนธรรม อำหำร ฯ กำรกล่ำ วอำลำ กำรเขีย นอีเ มล์ เพื่ อ รอบ 2 วันที่ 12-14 ก.ค.2561
อาจารย์ ชรินทร ปิ่นสุวรรณ / อาจารย์ ชิราพร ปิ่นสุวรรณ ประสำนงำน และหนังสือรำชกำรเบื้องต้น (พร้อมไฟล์ตัวอย่ำง)
รอบ 3 วันที่ 22-24 ส.ค.2561
รหัส 107 วินัยข้าราชการและการดาเนินการทางวินัย
อาจารย์สุดชีวัน เพ็งทอง/อาจารย์เสาวภา แผ่สุวรรณ

ควำมหมำย จุดมุ่งหมำย องค์ประกอบของควำมผิดเกี่ยวกับวินัย หลักกำร กฎเกณฑ์ และ
วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ ในกำรดำเนินกำรทำงวินัยตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ. ว่ ำ ด้ ว ยกำรด ำเนิ น กำรทำงวิ นั ย พ.ศ. 2556 เพื่ อ กำร
ปฏิ บั ติ งำนถู ก ต้ อ งเหมำะสม ยุ ติ ธ รรม รวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพสู ง กำรพิ จ ำรณำ
ควำมผิ ด กำรกำหนดโทษ และวิธีก ำรลงโทษ เพื่อนำไปใช้ ในกำรดำเนิ นกำรปรับบท
ควำมผิด กำหนดควำมผิด และระดับโทษเพื่อให้ได้มำตรฐำนกำรลงโทษ และสำมำรถออก
คำสั่งลงโทษทำงวินัยได้อย่ำงถูกต้อง

6,900*

ระยะเวลำอบรม 2 วัน
วันที่ 20-21 ส.ค.2561
(มีรอบเดียว)
4,900*

หมายเหตุ *หากมาเป็นหมู่คณะหรือสมัครหลายหลักสูตร สามารถติดต่อรับส่วนลดได้เป็นกรณีพิเศษ*
1.
2.
3.
4.

ดำวน์โหลดใบสมัครหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hpdcthailand.com
ค่ำลงทะเบียนรวม VAT แล้ว กรณีหัก ณ ที่จ่ำย ที่อยู่ บริษัท ศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคล จำกัด (สำนักงำนใหญ่) 58/104 หมู่ 5 ตำบลลำดสวำย อำเภอลำลูกกำ
จังหวัดปทุมธำนี 12150 เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105560095493
สถำนที่จัดกำรฝึกอบรม ทุกหลักสูตรจัดที่ โรงแรมเดอะพำลำสโซ 111 ซ.เนียมอุทิศ ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10400 และ
จะสำรองห้องพักตำมที่ระบุมำในใบสมัคร รถไฟฟ้ำใต้ดิน MRT สถำนีห้วยขวำง ประตู 3
ส่งใบสมัคร และชำระค่ำลงทะเบียนได้ตั้งแต่บดั นี้เป็นต้นไปจนถึงวันจัดอบรม ติดต่อสอบถำมหำกสมัครหลังจำกนั้น 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
09.00 - 10.30 น 1.1 หลักกำรและแนวคิดของกำรประเมินค่ำงำน (Job Evaluation)
1.2 เทคนิคและวิธีกำรประเมินค่ำงำนแบบต่ำง ๆ/ขั้นตอนของกำรประเมินค่ำงำน
1.3 กำรวิเครำะห์งำน (Job Analysis) เพื่อประเมินค่ำงำน/กำรมอบหมำยงำน
10.30 - 10.45 น.
พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่ งดื่ม
10.45 - 12.00 น. 1.4 ฝึกปฏิบัติกำรวิเครำะห์งำนด้วย Job Description, Position Analysis Questionnaire (PAQ)
1.5 ฝึกปฏิบัติกำรประเมินค่ำงำนด้วยเทคนิคกำรประเมินค่ำงำนแบบ Civil Service Commission
1.6 ถำม-ตอบ ปัญหำจำกที่ทำงำน
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
หัวข้อ 2. เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัตงิ านแบบต่าง ๆ และการพิจารณาความดีความชอบ ปัญหาและแนวทาง
แก้ไขในการประเมินผล
13.00 - 14.30 น. 2.1 หลักกำรและแนวคิดระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Management)
2.2 หลักกำร แนวคิด และเทคนิคกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนแบบต่ำง ๆ
2.3 ฝึกปฏิบัติประเมินผลกำรปฏิบัติงำน “กำรกำหนดตัวชี้วัดจำกผลผลิตหรือผลลัพธ์ทสี่ ่งมอบให้
ผู้รับบริกำร”
14.30 - 14.45 น.
พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่ งดื่ม
14.45 - 16.00 น. 2.4 ปัญหำและแนวทำงแก้ไขในกำรประเมินผล
2.5 ฝึกปฏิบัติกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน “กำรกำหนดตัวชี้วัดตำมกระบวนกำรทำงำน”
2.6 ฝึกปฏิบัติกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน “กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนหรือสมรรถนะ
2.7 ถำม-ตอบ ปัญหำจำกที่ทำงำน
วันที่สอง วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิภา แก้วศรีงาม
หัวข้อ 1. เทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากร
09.00 - 10.30 น. 1.1 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ในโลกของงำน
1.2 สำเหตุและกำรป้องกันกำรเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
10.30 - 10.45 น.
พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่ งดื่ม
10.45 - 12.00 น. 1.3 ภำรกิจ วิธีกำรและกิจกรรม ในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีไ่ ม่พึงประสงค์
1.4 ถำม-ตอบ ปัญหำจำกที่ทำงำน
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
หัวข้อ 2. เทคนิคการปรับลดความขัดแย้งในองค์กร การสร้างแรงจูงใจ การธารงรักษาบุคลากร และการจัดสวัสดิการ
13.00 - 14.30 น. 2.1 กำรบริหำรควำมขัดแย้งในองค์กร สู่ productive conflict และ เทคนิคกำรลดควำมขัดแย้ง
14.30 - 14.45 น.
พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่ งดื่ม
14.45 - 16.00 น. 2.2 เทคนิคกำรสร้ำงแรงจูงใจ/ วิธีกำรธำรงรักษำบุคลำกร และกำรจัดสวัสดิกำร
2.3 ถำม-ตอบ ปัญหำจำกที่ทำงำน
*** หมายเหตุ กำหนดกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม
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กาหนดการหลักสูตร 106 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับการทางานยุค AEC ภาคปฏิบัติ
วันแรก วิทยากร อาจารย์ ชรินทร ปิ่นสุวรรณ/ อาจารย์ ชิราพร ปิ่นสุวรรณ และคณะ
หัวข้อ 1. ฝึกปฏิบัติการอังกฤษเบื้องต้น การกล่าวต้อนรับ
09.00 - 10.30 น. 1.1 วัดทักษะจัดกลุม่ ผู้อบรม ตำมระดับทักษะภำษำอังกฤษ
1.2 บรรยำยเรื่อง หลักกำรที่จำเป็นต้องรู้ในกำรใช้ภำษำอังกฤษทั่วไป
10.30 - 10.45 น.
พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่ งดื่ม
10.45 - 12.00 น. 1.3 บรรยำยเรื่อง กำรกล่ำวต้อนรับ กำรกล่ำวทักทำย กำรแนะนำตัวและผู้อื่นในตำแหน่งหน้ำที่ต่ำงๆ
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 - 14.30 น. 1.4 ฝึกปฏิบัติกำรพูดตำมสคริปต์ กำรกล่ำวต้อนรับ กำรกล่ำวทักทำย
14.30 - 14.45 น.
พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่ งดื่ม
14.45 - 16.00 น. 1.5 ฝึกปฏิบัติกำรพูดตำมสคริปต์ กำรแนะนำตัวและผู้อื่นในตำแหน่งหน้ำที่ต่ำงๆ
วันที่สอง วิทยากร อาจารย์ ชรินทร ปิ่นสุวรรณ/ อาจารย์ ชิราพร ปิ่นสุวรรณ และคณะ
หัวข้อ 2. ฝึกปฏิบัติการอังกฤษเบื้องต้น การนาเสนอต่อผู้มาเยือน
09.00 - 10.30 น. 2.1 บรรยำยเรื่อง กำรนำเสนอต่อผู้มำเยือน
10.30 - 10.45 น.
พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่ งดื่ม
10.45 - 12.00 น. 2.2 บรรยำยเรื่อง กำรนำเยี่ยมชม สถำนที่ของหน่วยงำน กำรบอกเล่ำ เรือ่ งวัฒนธรรม
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 14.30 น. 2.3 ฝึกปฏิบัติกำรพูดตำมสคริป กำรนำเสนอต่อผู้มำเยือน
14.30 - 14.45 น.
พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่ งดื่ม
14.45 - 16.00 น. 2.4 ฝึกปฏิบัติกำรพูดตำมสคริป กำรนำเยี่ยมชม
วันทีส่ าม วิทยากร อาจารย์ ชรินทร ปิ่นสุวรรณ/ อาจารย์ ชิราพร ปิ่นสุวรรณ และคณะ
หัวข้อ 1. ฝึกปฏิบัติการอังกฤษเบื้องต้น การรับรองผู้มาเยือน
09.00 - 10.30 น. 2.1 บรรยำยเรื่อง กำรเลี้ยงรับรอง อำหำร ฯ กำรกล่ำวอำลำ
10.30 - 10.45 น.
พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่ งดื่ม
10.45 - 12.00 น. 2.2 บรรยำยเรื่อง กำรเขียนอีเมล์เพื่อประสำนงำน และหนังสือรำชกำรเบื้องต้น
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 14.30 น. 2.3 ฝึกปฏิบัติกำรพูดตำมสคริป กำรเลีย้ งรับรอง อำหำร ฯ กำรกล่ำวอำลำ
14.30 - 14.45 น.
พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่ งดื่ม
14.45 - 16.00 น. 2.4 ฝึกปฏิบัติกำร กำรเขียนอีเมล์เพื่อประสำนงำน และหนังสือรำชกำรเบื้องต้น
*** หมายเหตุ 1. วิทยำกรเป็นกันเอง เน้นปฏิบตั ิกำร
2. กำหนดกำรนี้อำจเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม
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กาหนดการหลักสูตร 107 วินัยข้าราชการและการดาเนินการทางวินัย (อบรมเชิงปฏิบัติการ)
วันแรก วิทยากร อาจารย์สุดชีวัน เพ็งทอง/ อาจารย์เสาวภา แผ่สุวรรณ
หัวข้อ 1. วินัยข้าราชการ
09.00 – 10.30 น. 1. ควำมหมำยและจุดมุ่งหมำยของวินัย หมวดหมู่ของวินัย
2. โทษทำงวินัย ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับวินัย
10.30 - 10.45 น.
พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่ งดื่ม
10.45 – 12.00 น. 3. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และทดลองทำกรณีศึกษำในหัวข้อ ดังต่อไปนี้ วินยั ต่อประเทศชำติ ต่อหน้ำที่
รำชกำร ต่อผู้บังคับบัญชำ ต่อประชำชนต่อ ผู้ร่วมงำนต่อตนเอง
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
หัวข้อ 2. กระบวนการสืบสวนสอบสวน และการกาหนดประเด็นการสอบสวนทางวินัย
13.00 – 14.30 น. 1. จุดเริม่ ต้นของกำรดำเนินกำรทำงวินัย
2. กำรสอบสวนทำงวินัย กำรกำหนดประเด็นกำรสอบสวนกรณีไม่ร้ำยแรง และกรณีร้ำยแรง
14.30 - 14.45 น.
พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่ งดื่ม
14.45 – 16.30 น. 3. ฝึกปฏิบัติกำรสืบสวนสอบสวน และกำรกำหนดประเด็นกำรสอบสวนทำงวินัย
วันที่สอง วิทยากร อาจารย์สุดชีวัน เพ็งทอง/ อาจารย์เสาวภา แผ่สุวรรณ
หัวข้อ 3. กระบวนการสืบสวนสอบสวน และการกาหนดประเด็นการสอบสวนทางวินัย (ต่อ)
9.00 – 10.30 น. 1. ฝึกปฏิบัติกำรสืบสวนสอบสวน และกำรกำหนดประเด็นกำรสอบสวนทำงวินัย (ต่อ)
กรณีควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้ง
10.30 - 10.45 น.
พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่ งดื่ม
10.45 – 12.00 น. 2. กำรสั่งลงโทษ สั่งงดโทษ หรือสั่งยุติเรื่อง
3. กำรเปลีย่ นแปลงคำสั่ง
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
หัวข้อ 4. วิธีพิจารณาความผิดและการกาหนดโทษ และการลงโทษทางวินัย
13.00 – 14.30 น. 1. ขั้นตอนของกระบวนกำรพิจำรณำควำมผิด กำรกำหนดโทษ และกำรลงโทษ
2. หลักกำรพิจำรณำควำมผิด
3. หลักกำรกำหนดโทษ
4. ฝึกปฏิบัติกำรกำรพิจำรณำควำมผิด และกำรกำหนดโทษ
14.30 - 14.45 น.
พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่ งดื่ม
14.45 – 16.30 น. 5. กำรลงโทษทำงวินัย
5.1 จุดมุ่งหมำยของกำรลงโทษทำงวินัย
5.2 ข้อควรคำนึงในกำรลงโทษ
6. ลักษณะของคำสั่งลงโทษ
***หมายเหตุ กำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม
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ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
1.ชื่อ………………………………………………………………………………….……..ตำแหน่ง…………………………………………………………………………….
เบอร์โทรศัพท์มือถือ……………………………………………………………E-mail Address……………………………………………………………………..
รหัสหลักสูตรทีส่ มัคร……………………………………………………..วันที่………………………………………ค่ำลงทะเบียนที่ชำระ...........................
รหัสหลักสูตรทีส่ มัคร……………………………………………………..วันที่………………………………………ค่ำลงทะเบียนที่ชำระ...........................
2.ชื่อ………………………………………………………………………………….……..ตำแหน่ง…………………………………………………………………………….
เบอร์โทรศัพท์มือถือ……………………………………………………………E-mail Address……………………………………………………………………..
รหัสหลักสูตรทีส่ มัคร……………………………………………………..วันที่………………………………………ค่ำลงทะเบียนที่ชำระ...........................
รหัสหลักสูตรทีส่ มัคร……………………………………………………..วันที่………………………………………ค่ำลงทะเบียนที่ชำระ...........................
(ในกรณีที่มีผลู้ งทะเบียนมำกกว่ำ 2 ท่ำนหรือลงมำกกว่ำ 2 หลักสูตร สำมำรถแนบเอกสำรเพิม่ เติมได้และระบุรำยละเอียดกำรสมัคร)
หน่วยงำนที่สังกัด……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยู่เลขที…่ ………………………ซอย…………………………………ถนน………………………………ตำบล…………………………………………………….....
อำเภอ…………………………………………จังหวัด……………………………………………………รหัสไปรษณีย…์ ……………………………………………….
โทรศัพท์…………………………………………โทรสำร………………………………………
กำรรับสมัครและชำระค่ำลงทะเบียน
1.ส่งใบสมัครและหลักฐำนกำรชำระค่ำลงทะเบียน ก่อนวันอบรม 7 วัน ทำง line ID: @lgq3868b หรือ
email: hpdccenter@gmail.com
2.โอนเงินผ่ำน บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ บจก.ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
ธนาคารกรุงไทย สำขำ ถนนศรีอยุธยำ
เลขที่บัญชี 013-0-28716-4
เมื่อโอนเงินแล้วและกรุณำเขียนรำยชื่อผู้เข้ำรับกำรอบรม ชื่อหน่วยงำนและชื่อหลักสูตรในใบโอนเงินให้ชัดเจน
และโปรดส่งหลักฐำนกำรโอนเงินทำง line ID: @lgq3868b หรืออีเมล์ hpdccenter@gmail.com
3. ออกใบเสร็จในนำม ชื่อและที่อยู่ หมำยเลขประจำตัวผู้เสียภำษี (ถ้ำมี)
...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
กำรรับประธำนอำหำร ( ) ทั่วไป ( ) อื่นๆ (…………………………….)
สำรองห้องพักเดี่ยวรำคำ 1400 บำท/คืน (เตียงเดี่ยว) …….ห้อง จำนวน.......คืน เข้ำพักวันที่………………….…ถึงวันที่…………...............
สำรองห้องพักคู่รำคำ 1400 บำทต่อคืน (เตียงคู่) …….ห้อง จำนวน.......คืน เข้ำพักวันที…่ ……………….…..ถึงวันที่………………...............
ชาระค่าที่พักพร้อมค่าลงทะเบียน ผู้จัดจะสารองหู่องพัก พร้อมอาหารเช้า
โรงแรมเดอะพำลำสโซ (The Palazzo Bangkok) 111 ซ.เนียมอุทิศ ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร
10400 รถไฟฟ้ำใต้ดิน MRT สถำนีห้วยขวำง ประตู 3
รวมค่าลงทะเบียน................................บาท ค่าที่พัก....................................... บาท
□ ส่งหลักฐานการโอนมาด้วยแล้ว
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมโทร 089-7985000, 098-2490099, 02-0771787 line ID: @lgq3868b
หรือที่ https://www.hpdcthailand.com/
ลงชื่อ……………………………………………………………ผู้สมัคร
(…………………………..………………………………………….......)
ตำแหน่ง…………………………………………………………………
วันที่…………………………………………………………………....

