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ที่ ศศ ช 07/2561 

 4 พฤษภำคม 2561 
 

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
เรียน ปลัดกระทรวง/เลขำธิกำร/อธิบดี/ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด/ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/อธิกำรบดี/
 คณบดี/ผู้อ ำนวยกำร/กรรมกำรผู้จัดกำร/หัวหน้ำหน่วยงำน 
สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยละเอียดหลักสูตร ตำรำงกำรฝึกอบรม ใบสมัครเข้ำฝึกอบรม และใบประชำสัมพันธ์ จ ำนวนรวม 7 แผ่น 
 

   ด้วยศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลได้จัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ประจ ำเดือน มิถุนำยน ถึง สิงหำคม 2561 
จ ำนวน 3 หลักสูตรดังนี้ 

1. รหัส 103 กำรประเมินค่ำงำนและผลกำรปฏิบัติงำน/กำรสร้ำงแรงจูงใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. นิภำ แก้วศรีงำม/ อำจำรย์ พิชำวุธ  เพ็งทอง 

2. รหัส 106 ภำษำอังกฤษเบื้องต้นกับกำรท ำงำนยุค AEC ภำคปฏิบัติ 
โดย อำจำรย์ ชรินทร/อำจำรย์ ชิรำพร ปิ่นสุวรรณ 

3. รหัส 107 วินัยข้ำรำชกำร และกำรด ำเนินกำรทำงวินัย  
  โดย อำจำรย์สุดชีวัน  เพ็งทอง/ อำจำรย์เสำวภำ  แผ่สุวรรณ 
  ศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเห็นว่ำโครงกำรฝึกอบรมทั้ง 3 หลักสูตรจะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้บริหำร หัวหน้ำงำน 

บุคลำกร เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่สนใจ ซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภำพกำรท ำงำนให้แก่บุคลำกร
และสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กร หำกมำเป็นหมู่คณะหรือสมัครหลำยหลักสูตร สำมำรถติดต่อรับส่วนลดได้เป็น
กรณีพิเศษ พร้อมนี้ได้ส่งรำยละเอียดหลักสูตร ตำรำงกำรฝึกอบรม และใบสมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมเอกสำรแนบ 
หรือดำวน์โหลดข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.hpdcthailand.com/ หรือ line ID: @lgq3868b หรือโทร 
089-7985000, 098-2490099, 02-0771787 ซึ่งสำมำรถเบิกค่ำละทะเบียนจำกต้นสังกัดได้ตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำนและประชุมระหว่ำงประเทศ พ .ศ.2549 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม หรือตำมระเบียบของแต่ละหน่วยงำน ทั้งนี้ศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคล รับจัดบรรยำยเป็นกำรภำยในทุกหัวข้อ 
โดยวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ  

 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม และขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์ 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยกฤตวิภพ เตชธรรมจินดำ) 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคล 
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ตารางการอบรม ประจ าเดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2561 

รหัสหลักสูตร/ วิทยากร หัวข้อบรรยาย รอบการอบรม ค่าลงทะเบียน 

รหัส 103 การประเมินค่างานและผลการปฏิบัติงาน/ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

เทคนิคกำรประเมินค่ำงำนและผลกำรปฏิบัติงำน ปัญหำและแนวทำงแก้ไข (ปฏิบัติกำร) 
เทคนิคกำรกำรสร้ำงแรงจูงใจ และกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลำกร 
เทคนิคกำรปรับลดควำมขัดแย้งในองค์กร กำรธ ำรงรักษำบุคคล (ปฏิบัติกำร)   

ระยะเวลำอบรม 2 วัน 
วันท่ี 18-19 ส.ค.2561 

(มีรอบเดียว) 
4,800* 

ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม/อาจารย์ พิชาวุธ  เพ็งทอง 

รหัส 106 ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้นกับการท างานยุค  
AEC ภาคปฏิบัติ 
 
อาจารย์ ชรินทร ปิ่นสุวรรณ / อาจารย์ ชิราพร ปิ่นสุวรรณ 

ฝึกปฏิบัติกำรอังกฤษเบื้องต้น เกี่ยวกับ กำรกล่ำวต้อนรับ กำรกล่ำวทักทำย กำรแนะน ำตัว
และผู้อื่นในต ำแหน่งหน้ำที่ต่ำงๆ กำรน ำเสนอต่อผู้มำเยือน กำรน ำเยี่ยมชม กำรเลี้ยง
รับรอง กำรบอกเล่ำ เรื่องวัฒนธรรม อำหำร ฯ กำรกล่ำวอ ำลำ กำรเขียนอีเมล์ เพื่อ
ประสำนงำน และหนังสือรำชกำรเบื้องต้น (พร้อมไฟล์ตัวอย่ำง) 

ระยะเวลำอบรม 3 วัน 
รอบ 1 วันท่ี 28-30 มิ.ย.2561 
รอบ 2 วันท่ี 12-14 ก.ค.2561 
รอบ 3 วันท่ี 22-24 ส.ค.2561 

6,900* 

 
 รหัส 107 วินัยข้าราชการและการด าเนินการทางวินัย 
 
อาจารย์สุดชีวัน  เพ็งทอง/อาจารย์เสาวภา แผ่สุวรรณ 

ควำมหมำย จุดมุ่งหมำย องค์ประกอบของควำมผิดเกี่ยวกับวินัย หลักกำร กฎเกณฑ์ และ
วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำรทำงวินัยตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัย พ.ศ. 2556  เพื่อกำร
ปฏิบัติงำนถูกต้องเหมำะสม ยุติธรรม รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพสูง กำรพิจำรณำ
ควำมผิด  กำรก ำหนดโทษ และวิธีกำรลงโทษ เพื่อน ำไปใช้ในกำรด ำเนินกำรปรับบท 
ควำมผิด ก ำหนดควำมผิด และระดับโทษเพื่อให้ได้มำตรฐำนกำรลงโทษ และสำมำรถออก
ค ำสั่งลงโทษทำงวินัยได้อย่ำงถูกต้อง 

ระยะเวลำอบรม 2 วัน 
วันท่ี 20-21 ส.ค.2561 

(มรีอบเดียว) 
4,900* 

 

หมายเหตุ *หากมาเป็นหมู่คณะหรือสมัครหลายหลักสูตร สามารถติดต่อรับส่วนลดได้เป็นกรณีพิเศษ* 

 
1. ดำวน์โหลดใบสมัครหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hpdcthailand.com  
2. ค่ำลงทะเบียนรวม VAT แล้ว กรณีหัก ณ ท่ีจ่ำย ท่ีอยู่ บริษัท ศูนยพ์ัฒนำศักยภำพบุคคล จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 58/104 หมู่ 5 ต ำบลลำดสวำย อ ำเภอล ำลูกกำ  
 จังหวัดปทุมธำนี 12150 เลขประจ ำตัวผู้เสยีภำษี 0105560095493 
3. สถำนท่ีจัดกำรฝึกอบรม ทุกหลักสตูรจัดที่ โรงแรมเดอะพำลำสโซ 111 ซ.เนียมอุทิศ ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10400 และ 
 จะส ำรองห้องพักตำมที่ระบมุำในใบสมัคร รถไฟฟ้ำใตด้ิน MRT สถำนีห้วยขวำง ประตู 3 
4. ส่งใบสมัคร และช ำระค่ำลงทะเบียนได้ตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไปจนถึงวันจัดอบรม ตดิต่อสอบถำมหำกสมัครหลังจำกนั้น 089-7985000, 098-2490099,  
 02-0771787 ท่ี line ID: @lgq3868b หรือ e-mail: hpdccenter@gmail.com
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ก าหนดการหลักสูตร 103 การประเมินค่างานและผลการปฏิบัติงาน/การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 

วันแรก วิทยากร นายพิชาวุธ เพ็งทอง  
หัวข้อ 1. เทคนิคในการประเมินค่างานแบบต่าง ๆ และการมอบหมายงาน 
09.00 - 10.30 น 1.1 หลักกำรและแนวคดิของกำรประเมินค่ำงำน (Job Evaluation) 
 1.2 เทคนิคและวิธีกำรประเมินค่ำงำนแบบต่ำง ๆ/ขั้นตอนของกำรประเมินค่ำงำน 
 1.3 กำรวิเครำะห์งำน (Job Analysis) เพื่อประเมินคำ่งำน/กำรมอบหมำยงำน 
10.30 - 10.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม       
10.45 - 12.00 น. 1.4 ฝึกปฏิบัติกำรวิเครำะห์งำนด้วย Job Description, Position Analysis Questionnaire (PAQ) 
 1.5 ฝึกปฏิบัติกำรประเมินค่ำงำนด้วยเทคนิคกำรประเมินค่ำงำนแบบ Civil Service Commission  
 1.6 ถำม-ตอบ ปัญหำจำกท่ีท ำงำน 
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน        
หัวข้อ 2. เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัตงิานแบบต่าง ๆ และการพิจารณาความดีความชอบ ปัญหาและแนวทาง  
  แก้ไขในการประเมินผล 
13.00 - 14.30 น. 2.1 หลักกำรและแนวคดิระบบกำรบรหิำรผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Management) 
   2.2 หลักกำร แนวคิด และเทคนิคกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนแบบตำ่ง ๆ 
  2.3 ฝึกปฏิบัติประเมินผลกำรปฏิบัติงำน “กำรก ำหนดตัวช้ีวัดจำกผลผลติหรือผลลัพธ์ทีส่่งมอบให ้
   ผู้รับบริกำร” 
14.30 - 14.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม       
14.45 - 16.00 น. 2.4 ปัญหำและแนวทำงแก้ไขในกำรประเมินผล       
 2.5 ฝึกปฏิบัติกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน “กำรก ำหนดตัวช้ีวัดตำมกระบวนกำรท ำงำน” 
 2.6 ฝึกปฏิบัติกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน “กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนหรือสมรรถนะ 
 2.7 ถำม-ตอบ ปัญหำจำกท่ีท ำงำน 
 

วันที่สอง วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิภา แก้วศรีงาม  
หัวข้อ 1. เทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากร  
09.00 - 10.30 น. 1.1 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ในโลกของงำน 
 1.2 สำเหตุและกำรป้องกันกำรเกดิพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์
10.30 - 10.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม 
10.45 - 12.00 น. 1.3 ภำรกิจ วิธีกำรและกิจกรรม ในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีไ่ม่พึงประสงค์ 
 1.4 ถำม-ตอบ ปัญหำจำกท่ีท ำงำน 
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน        
หัวข้อ  2.  เทคนิคการปรับลดความขัดแย้งในองค์กร การสร้างแรงจูงใจ การธ ารงรักษาบุคลากร และการจัดสวัสดกิาร 
13.00 - 14.30 น. 2.1 กำรบริหำรควำมขดัแย้งในองค์กร สู่ productive conflict และ เทคนิคกำรลดควำมขดัแย้ง 
14.30 - 14.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม 
14.45 - 16.00 น. 2.2 เทคนิคกำรสร้ำงแรงจูงใจ/ วิธีกำรธ ำรงรักษำบุคลำกร และกำรจดัสวัสดิกำร 
 2.3 ถำม-ตอบ ปัญหำจำกท่ีท ำงำน 
 

*** หมายเหตุ  ก ำหนดกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
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ก าหนดการหลักสูตร 106 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับการท างานยุค AEC ภาคปฏิบัต ิ
 

วันแรก วิทยากร อาจารย์ ชรินทร ปิ่นสุวรรณ/ อาจารย์ ชริาพร ปิ่นสุวรรณ และคณะ 
หัวข้อ  1. ฝึกปฏิบัติการอังกฤษเบื้องต้น การกล่าวต้อนรับ 
09.00 - 10.30 น. 1.1 วัดทักษะจัดกลุม่ผู้อบรม ตำมระดบัทักษะภำษำอังกฤษ 
 1.2 บรรยำยเรื่อง หลักกำรที่จ ำเป็นต้องรู้ในกำรใช้ภำษำอังกฤษท่ัวไป  
10.30 - 10.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม 
10.45 - 12.00 น. 1.3 บรรยำยเรื่อง กำรกล่ำวต้อนรับ กำรกล่ำวทักทำย กำรแนะน ำตัวและผู้อื่นในต ำแหน่งหน้ำที่ต่ำงๆ 
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน         
13.00 - 14.30 น. 1.4 ฝึกปฏิบัติกำรพูดตำมสคริปต ์กำรกล่ำวต้อนรับ กำรกล่ำวทักทำย 
14.30 - 14.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม 
14.45 - 16.00 น. 1.5 ฝึกปฏิบัติกำรพูดตำมสคริปต ์กำรแนะน ำตัวและผู้อื่นในต ำแหน่งหน้ำท่ีต่ำงๆ 
 

วันที่สอง วิทยากร อาจารย์ ชรินทร ปิ่นสุวรรณ/ อาจารย์ ชริาพร ปิ่นสุวรรณ และคณะ 
หัวข้อ 2. ฝึกปฏิบัติการอังกฤษเบื้องต้น การน าเสนอต่อผู้มาเยือน 
09.00 - 10.30 น. 2.1 บรรยำยเรื่อง กำรน ำเสนอต่อผู้มำเยือน  
10.30 - 10.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม 
10.45 - 12.00 น. 2.2 บรรยำยเรื่อง กำรน ำเยี่ยมชม สถำนท่ีของหน่วยงำน กำรบอกเล่ำ เรือ่งวัฒนธรรม 
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน         
13.00 – 14.30 น. 2.3 ฝึกปฏิบัติกำรพูดตำมสคริป กำรน ำเสนอต่อผู้มำเยือน 
14.30 - 14.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม 
14.45 - 16.00 น. 2.4 ฝึกปฏิบัติกำรพูดตำมสคริป กำรน ำเยี่ยมชม 
 

วันทีส่าม วิทยากร    อาจารย์ ชรินทร ปิ่นสุวรรณ/ อาจารย์ ชริาพร ปิ่นสุวรรณ และคณะ 
หัวข้อ  1. ฝึกปฏิบัติการอังกฤษเบื้องต้น การรับรองผู้มาเยือน 
09.00 - 10.30 น. 2.1 บรรยำยเรื่อง กำรเลี้ยงรับรอง อำหำร ฯ กำรกล่ำวอ ำลำ 
10.30 - 10.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม 
10.45 - 12.00 น. 2.2 บรรยำยเรื่อง กำรเขียนอีเมล์เพื่อประสำนงำน และหนังสือรำชกำรเบื้องต้น 
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน         
13.00 – 14.30 น. 2.3 ฝึกปฏิบัติกำรพูดตำมสคริป กำรเลีย้งรับรอง อำหำร ฯ กำรกล่ำวอ ำลำ 
14.30 - 14.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม 
14.45 - 16.00 น. 2.4 ฝึกปฏิบัติกำร กำรเขียนอีเมล์เพื่อประสำนงำน และหนังสือรำชกำรเบื้องต้น 
 

*** หมายเหตุ 1. วิทยำกรเป็นกันเอง เน้นปฏิบตัิกำร 
  2. ก ำหนดกำรนี้อำจเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม 
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ก าหนดการหลักสูตร 107 วินัยข้าราชการและการด าเนนิการทางวินัย (อบรมเชิงปฏิบัติการ) 
 

วันแรก วิทยากร อาจารย์สุดชีวัน  เพ็งทอง/ อาจารย์เสาวภา  แผ่สุวรรณ 
 
หัวข้อ 1.  วินัยข้าราชการ 
09.00 – 10.30 น. 1. ควำมหมำยและจุดมุ่งหมำยของวินัย หมวดหมู่ของวินัย 
 2. โทษทำงวินัย ข้อควรค ำนึงเกี่ยวกับวินัย 
10.30 - 10.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม 
10.45 – 12.00 น. 3. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และทดลองท ำกรณีศึกษำในหัวข้อ ดังต่อไปนี้ วินยัต่อประเทศชำติ ต่อหน้ำท่ี 
  รำชกำร ต่อผู้บังคับบญัชำ ต่อประชำชนต่อ ผู้ร่วมงำนต่อตนเอง 
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน        
หัวข้อ 2.  กระบวนการสืบสวนสอบสวน และการก าหนดประเด็นการสอบสวนทางวินัย 
13.00 – 14.30 น. 1. จุดเริม่ต้นของกำรด ำเนินกำรทำงวนิัย 
 2. กำรสอบสวนทำงวินัย กำรก ำหนดประเด็นกำรสอบสวนกรณไีม่ร้ำยแรง และกรณีร้ำยแรง 
14.30 - 14.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม 
14.45 – 16.30 น. 3. ฝึกปฏิบัติกำรสืบสวนสอบสวน และกำรก ำหนดประเด็นกำรสอบสวนทำงวินัย 
 
วันที่สอง วิทยากร อาจารย์สุดชีวัน  เพ็งทอง/ อาจารย์เสาวภา  แผ่สุวรรณ 
หัวข้อ 3.  กระบวนการสืบสวนสอบสวน และการก าหนดประเด็นการสอบสวนทางวินัย (ต่อ) 
9.00 – 10.30 น. 1. ฝึกปฏิบัติกำรสืบสวนสอบสวน และกำรก ำหนดประเด็นกำรสอบสวนทำงวินัย (ต่อ) 
  กรณีควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้ง 
10.30 - 10.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม 
10.45 – 12.00 น. 2. กำรสั่งลงโทษ สั่งงดโทษ หรือสั่งยตุิเรื่อง 
 3. กำรเปลีย่นแปลงค ำสั่ง 
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน        
หัวข้อ 4.  วิธีพิจารณาความผิดและการก าหนดโทษ และการลงโทษทางวินัย 
13.00 – 14.30 น. 1. ขั้นตอนของกระบวนกำรพิจำรณำควำมผิด  กำรก ำหนดโทษ และกำรลงโทษ 
 2. หลักกำรพิจำรณำควำมผิด 
 3. หลักกำรก ำหนดโทษ 
 4. ฝึกปฏิบัติกำรกำรพจิำรณำควำมผดิ และกำรก ำหนดโทษ 
14.30 - 14.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม 
14.45 – 16.30 น. 5. กำรลงโทษทำงวินัย 
  5.1 จุดมุ่งหมำยของกำรลงโทษทำงวินัย 
  5.2 ข้อควรค ำนึงในกำรลงโทษ 
 6. ลักษณะของค ำสั่งลงโทษ 
 

***หมายเหตุ  ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
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ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล 

 

1.ช่ือ………………………………………………………………………………….……..ต ำแหน่ง……………………………………………………………………………. 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ……………………………………………………………E-mail Address…………………………………………………………………….. 
รหัสหลักสตูรทีส่มัคร……………………………………………………..วันท่ี………………………………………ค่ำลงทะเบียนท่ีช ำระ........................... 
รหัสหลักสตูรทีส่มัคร……………………………………………………..วันท่ี………………………………………ค่ำลงทะเบียนท่ีช ำระ........................... 
 

2.ช่ือ………………………………………………………………………………….……..ต ำแหน่ง……………………………………………………………………………. 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ……………………………………………………………E-mail Address…………………………………………………………………….. 
รหัสหลักสตูรทีส่มัคร……………………………………………………..วันท่ี………………………………………ค่ำลงทะเบียนท่ีช ำระ........................... 
รหัสหลักสตูรทีส่มัคร……………………………………………………..วันท่ี………………………………………ค่ำลงทะเบียนท่ีช ำระ........................... 

(ในกรณีที่มีผูล้งทะเบียนมำกกว่ำ 2 ท่ำนหรือลงมำกกว่ำ 2 หลักสูตร สำมำรถแนบเอกสำรเพิม่เตมิไดแ้ละระบุรำยละเอียดกำรสมัคร) 
หน่วยงำนที่สังกัด…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่อยู่เลขท่ี…………………………ซอย…………………………………ถนน………………………………ต ำบล…………………………………………………….....
อ ำเภอ…………………………………………จังหวัด……………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………………………………………….
โทรศัพท…์………………………………………โทรสำร……………………………………… 
กำรรับสมัครและช ำระค่ำลงทะเบยีน 
1.ส่งใบสมัครและหลักฐำนกำรช ำระค่ำลงทะเบียน ก่อนวันอบรม 7 วัน ทำง line ID: @lgq3868b หรือ  
email: hpdccenter@gmail.com 
2.โอนเงินผ่ำน บัญชอีอมทรัพย์ ช่ือ บจก.ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล  

ธนาคารกรุงไทย สำขำ ถนนศรีอยุธยำ  
เลขท่ีบัญชี 013-0-28716-4 

เมื่อโอนเงินแล้วและกรณุำเขียนรำยชื่อผู้เข้ำรับกำรอบรม ช่ือหน่วยงำนและช่ือหลักสูตรในใบโอนเงินให้ชัดเจน 
และโปรดส่งหลักฐำนกำรโอนเงินทำง line ID: @lgq3868b หรืออีเมล์ hpdccenter@gmail.com  
3. ออกใบเสร็จในนำม ช่ือและที่อยู่ หมำยเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี (ถ้ำมี)  
...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
กำรรับประธำนอำหำร ( ) ทั่วไป  ( ) อื่นๆ (…………………………….) 
ส ำรองห้องพักเดี่ยวรำคำ 1400 บำท/คืน (เตียงเดี่ยว) …….ห้อง จ ำนวน.......คืน เข้ำพักวันท่ี………………….…ถึงวันท่ี…………............... 
ส ำรองห้องพักคู่รำคำ 1400 บำทต่อคืน (เตียงคู่) …….ห้อง จ ำนวน.......คืน เข้ำพักวันท่ี………………….…..ถึงวันท่ี………………............... 
ช าระค่าที่พักพร้อมค่าลงทะเบียน ผู้จัดจะส ารองหู่องพัก พร้อมอาหารเช้า 
โรงแรมเดอะพำลำสโซ (The Palazzo Bangkok) 111 ซ.เนียมอุทิศ ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 
10400 รถไฟฟ้ำใต้ดิน MRT สถำนีห้วยขวำง ประต ู3  
รวมค่าลงทะเบียน................................บาท ค่าที่พัก....................................... บาท 
□ ส่งหลักฐานการโอนมาด้วยแล้ว 
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมโทร 089-7985000, 098-2490099, 02-0771787 line ID: @lgq3868b 
หรือท่ี https://www.hpdcthailand.com/ 
 
 

ลงช่ือ……………………………………………………………ผู้สมัคร 
(…………………………..………………………………………….......) 
ต ำแหน่ง………………………………………………………………… 
วันท่ี………………………………………………………………….... 

 

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

