
 สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) เปนหนวยฝกอบรมที่ ไดรับการรับรอง เปนหนวยฝกอบรมของ

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานที่ ไดรับการรับรอง 

คือ ระดับหัวหนางาน ระดับเทคนิค ระดับบริหาร ทะเบียน

เลขท่ี จป.๕๙-๐๒๒ 

Safety Officer in Management Level for Japanese ExecutiveSafety Officer in Management Level for Japanese Executive
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหารชาวญ่ีปุนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหารชาวญี่ปุน

Technology Promotion Association (Thailand-Japan)Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
(Education and Training Industrial Technology Departmemt)

รุนท่ี รุนท่ี วันท่ีจัดอบรม วันท่ีจัดอบรม 
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วันพฤหัสบดี - ศุกรท่ี 14-15วันพฤหัสบดี - ศุกรท่ี 14-15

วันพุธ - พฤหัสบดีท่ี   20-21วันพุธ - พฤหัสบดีท่ี   20-21

วันอังคาร - พุธท่ี   19-20วันอังคาร - พุธท่ี   19-20

วันอังคาร - พุธท่ี   9-10วันอังคาร - พุธท่ี   9-10

วันอังคาร - พุธท่ี   23-24วันอังคาร - พุธท่ี   23-24

วันอังคาร - พุธท่ี   21-22 วันอังคาร - พุธท่ี   21-22 

วันอังคาร - พุธท่ี   11-12วันอังคาร - พุธท่ี   11-12

วันอังคาร - พุธท่ี   18-19 วันอังคาร - พุธท่ี   18-19 

วันอังคาร - พุธท่ี   23-24 วันอังคาร - พุธท่ี   23-24 

วันอังคาร - พุธท่ี   20-21 วันอังคาร - พุธท่ี   20-21 

วันอังคาร - พุธท่ี   10-11 วันอังคาร - พุธท่ี   10-11 

วันอังคาร - พุธท่ี   24-25 วันอังคาร - พุธท่ี   24-25 

วันอังคาร - พุธท่ี   8-9 วันอังคาร - พุธท่ี   8-9 

วันอังคาร - พุธท่ี   15-16วันอังคาร - พุธท่ี   15-16

วันอังคาร - พุธท่ี    19-20วันอังคาร - พุธท่ี    19-20

วันอังคาร - พุธท่ี    17-18วันอังคาร - พุธท่ี    17-18

กุมภาพันธ กุมภาพันธ       2562         2562   (โรงแรม (โรงแรม เคปราชา ศรีราชา จังหวัดชลบุรีเคปราชา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี)

กุมภาพันธ    กุมภาพันธ    25622562      (โรงแรมโรงแรม วินเซอร สวีทส โฮเทล สุขุมวิท 20) วินเซอร สวีทส โฮเทล สุขุมวิท 20)

มีนาคม        2562   มีนาคม        2562   (โรงแรมโรงแรม วินเซอร สวีทส โฮเทล สุขุมวิท 20) วินเซอร สวีทส โฮเทล สุขุมวิท 20)

เมษายน เมษายน    2562      2562   (โรงแรมโรงแรม วินเซอร สวีทส โฮเทล สุขุมวิท 20) วินเซอร สวีทส โฮเทล สุขุมวิท 20)

เมษายน เมษายน         2562           2562   (โรงแรมโรงแรม วินเซอร สวีทส โฮเทล สุขุมวิท 20) วินเซอร สวีทส โฮเทล สุขุมวิท 20)

พฤษภาคมพฤษภาคม       2562          2562   (รร. วินเซอร สวีทส โฮเทล สุขุมวิท 20)(รร. วินเซอร สวีทส โฮเทล สุขุมวิท 20)

มิถุนายนมิถุนายน       2562          2562   จังหวัดชลบุรีจังหวัดชลบุรี

มิถุนายนมิถุนายน  2562   กรุงเทพมหานคร  2562   กรุงเทพมหานคร

กรกฎาคม กรกฎาคม       2562         2562   กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร

สิงหาคม สิงหาคม      2562        2562   กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร

กันยายน กันยายน     2562       2562   กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร

กันยายน กันยายน       2562         2562   กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร

ตุลาคม     2562   จังหวัดตุลาคม     2562   จังหวัดชลบุรีชลบุรี

ตุลาคมตุลาคม      2562         2562   กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร

พฤศจิกายนพฤศจิกายน     2562        2562   กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร

ธันวาคม     2562  ธันวาคม     2562  กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร

สถานท่ีจัดอบรม สถานท่ีจัดอบรม 

วิทยากรวิทยากร

ผูทรงคุณวุฒิท่ีผานการรับรองจาก
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

หลักฐานประกอบการสมัครเขาอบรมหลักฐานประกอบการสมัครเขาอบรม

1. ใบสมัครเขารับการฝกอบรม
2. สำเนาพาสปอรต 

หมายเหตุ : สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรมและสถานท่ี โดยไมแจงใหทราบลวงหนา

* ในกรณีที่ทานไมสามารถเขาอบรมตามท่ีสำรองที่นั่ง กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 3 วันทำการ (ไมรวมเสาร-อาทิตย)

* มิฉะนั้นจะตองชำระคาอาหารจัดเลี้ยงของโรงแรม 2 วัน เปนจำนวนเงิน 2,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

* ขอสงวนสิทธ์ิ ในการคืนคาอบรม หากแจงยกเลิกการเขาอบรม ณ วันอบรม

ติดตอสอบถาม : โทร. 02-717-3000-29 ตอ 636 คุณศิริพร siriporn@tpa.or.th, japanese.course@tpa.or.th ติดตอสอบถาม : โทร. 02-717-3000-29 ตอ 636 คุณศิริพร siriporn@tpa.or.th, japanese.course@tpa.or.th 

www.tpa.pr.thwww.tpa.pr.th


