โปรแกรมหลักสูตรฝกอบรมประจําป 2562
ลดพิเศษ 10% สําหรับสมาชิก เมื่อสมัคร 1 หลักสูตร
สวนลด 15% สําหรับสมาชิก เมื่อสมัคร 2 หลักสูตรพรอมกันขึ้นไป

หลักสูตร/Course
New!!! สนทนาภาษาจีนสําหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
(Chinese Language for Gem and Jewelry Business)
- รุนที่ 2 (จันทร และ ศุกร) ภาคค่ํา
ธุรกิจทองคําและโลหะมีคา / 36 ชม.
- รุนที่ 14 (เสาร)
เทคนิคการถายภาพอัญมณีและเครื่องประดับ / 24 ชม.
- รุนที่ 6 (เสาร - อาทิตย)
- รุนที่ 7 (จันทร – พฤหัสบดี)
วุฒิบตั รธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (GJBD) / 144 ชม.
- รุนที่ 69 (อาทิตย)
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร (DGC) / 60 ชม.
- รุนที่ 62 (เสาร)
- รุนที่ 63 (จันทร - ศุกร)
หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร (FGA) / 350 ชม.
จากประเทศอังกฤษ (จันทร – ศุกร)
Jewelry Design Course (JD) / 90 ชม.
- Fundamental level (JD1) Batch 110 (อาทิตย)
- Fundamental level (JD1) Batch 111 (จันทร – ศุกร)

ระยะเวลา

เวลา

ราคา

ภาษา

ติดตอเจาหนาที่

17.30 – 20.00 น.

16,800

THA/CHI

9 ก.พ. – 16 มี.ค. 2562

09.00 – 16.00 น.

31,500

THA

5 – 13 ม.ค. 2562
18 – 21 ก.พ. 2562

09.00 – 16.00 น.

38,900

THA

27 ม.ค. – 18 ส.ค. 2562

09.00 – 16.00 น.

49,900

THA

19 ม.ค. – 30 มี.ค. 2562
13 – 28 ก.พ. 2562

09.00 – 16.00 น.
09.30 – 16.30 น.

34,900

THA

18 ก.พ. – 4 มิ.ย. 2562

09.30 – 15.30 น.

6 ม.ค. – 28 เม.ย. 2562
21 ม.ค. – 25 ก.พ. 2562

09.00 – 16.00 น.
09.00 – 13.00 น.

36,900

THA/ENG

16 – 25 ม.ค. 2562
1 – 10 พ.ค. 2562
3 – 12 ก.ค. 2562

09.30 – 16.30 น.

25,000

THA/ENG

8 – 30 มิ.ย. 2562

09.00 – 16.00 น.

23,500

THA/ENG

2 – 17 ก.พ. 2562

09.00 – 15.00 น.

18,500

THA/ENG

กลางป 2562
ติดตอเจาหนาที่

09.30 – 16.30 น.

28,900

THA

กลางป 2562
ติดตอเจาหนาที่

09.30 – 16.30 น.

26,900

THA

289,000 THA/ENG

สําหรับ Intermediate Level /Advanced Level (เริ่มวันเดียวกับ Fundamental Level)

การออกแบบเครื่องประดับดวยคอมพิวเตอร / 48 ชม. (8 วัน)
โปรแกรม Matrix (จันทร – ศุกร)
การออกแบบเครื่องประดับดวยคอมพิวเตอร / 48 ชม. (8 วัน)
โปรแกรม Rhinoceros (เสาร – อาทิตย)
การออกแบบเครื่องประดับดวยคอมพิวเตอร / 30 ชม. (6 วัน)
โปรแกรม JewelCAD (เสาร – อาทิตย)
New!!! การออกแบบเหลี่ยมเจียระไนดวยโปรแกรม GemCAD / 30 ชม.
- รุนที่ 1 (จันทร - ศุกร)
ดําเนินการสอนโดย ดร.สุรนิ ทร อินทะยศ

New!!! การเจียระไนอัญมณีเบือ้ งตน / 30 ชม.
- รุนที่ 1 (จันทร - ศุกร)
ดําเนินการสอนโดย ดร.สุรนิ ทร อินทะยศ

(Update 21-12-2561)
หมายเหตุ:

1. สวนลดขางตน ตามเงื่อนไขทีส่ ถาบันกําหนด
2. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคา, วันและเวลา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3. ผูเขาอบรมตองยื่นหลักฐานใบสมัครและหลักเกณฑการคืนเงินคาเรียน พรอมกับชําระคาลงทะเบียนเรียน มิเชนนั้นจะถือวาการสมัครไมสมบูรณ
4. ทางสถาบันจะขอสงวนสิทธิ์ ไมคืนคาลงทะเบียนแกผทู ี่จะยกเลิกการฝกอบรม ยกเวนกรณีสถาบันไมสามารถเปดอบรมได
5. ผูมาติดตอสถาบัน ขอความกรุณาจอดรถ ณ อาคารจอดรถตึก ITF สีลม พาเลซ ชัน้ 6, 7 และ 8 เทานัน้ (สามารถมารับคูปองจอดรถฟรีทฝี่ ายฝกอบรม)

ศูนยฝกอบรม: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร ชั้น 3 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
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6. ผูสนใจสามารถดาวนโหลดใบสมัคร และระเบียบการคืนเงินคาลงทะเบียน ไดที่เว็บไซตสถาบัน พรอมกรอกรายละเอียดและสงแฟกซเพื่อสํารองที่นั่งลวงหนาได

ชําระคาลงทะเบียนไดที่ ธนาคารไทยพาณิชย สาขาปาโซทาวเวอร ชื่อบัญชี : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
เลขที่บัญชี : 245-207440-3 **กรณีที่ไดมีการชําระเงินไปแลว และไดมาขอยกเลิกในภายหลัง ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการขอเขาเรียนรุนถัดไป**

ศูนยฝกอบรม: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร ชั้น 3 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท: 02-634-4999 ตอ 301-306, 311-313 โทรสาร: 02-634-4999 ตอ 304 www.git.or.th, schanida@git.or.th
อนุมัติใชวันที่ 3/5/2560

FM-TRN-01 (01(Rev.00)) P.1/1

