โปรแกรมหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2563 - 2564
ลดพิเศษ 15% สำหรับสมาชิก เมื่อสมัคร 1 หลักสูตร
ส่วนลด 20% สำหรับสมาชิก เมือ่ สมัคร 2 หลักสูตรพร้อมกันขึน้ ไป

หลักสูตร/Course

หลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ
ระยะเวลา

ธุรกิจทองคำและโลหะมีค่า / 36 ชม. (6 วัน) (THA)
- รุ่นที่ 18 (เสาร์)
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร (DGC) / 60 ชม. (11 วัน) (THA)
- รุ่นที่ 70 (เสาร์)
- รุ่นที่ 71 (จันทร์ - ศุกร์)
วุฒิบัตรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (GJBD) / 144 ชม. (25 วัน) (THA)
- รุ่นที่ 74 (จันทร์ - ศุกร์)
- รุ่นที่ 75 (อาทิตย์)
หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ (FGA) / 350 ชม. (THA/ENG)
จากประเทศอังกฤษ (จันทร์ – ศุกร์)

เวลา

ราคา

9 ม.ค. – 13 ก.พ. 2564

09.00 – 16.00 น.

31,500

20 ก.พ. – 8 พ.ค. 2564
9 - 23 พ.ย. 2563

09.00 – 16.00 น.

34,900

6 ม.ค. – 9 ก.พ. 2564
21 ก.พ. – 29 ส.ค. 2564
15 ก.พ. – 11 มิ.ย. 2564
(กรุณาชำระเงินก่อน 16 ม.ค. 64)

09.00 – 16.00 น.

49,900

09.30 – 15.30 น.

289,000

เวลา

ราคา

23 - 27 พ.ย. 2563

09.00 – 16.00 น.

28,900

16 - 20 พ.ย. 2563

09.00 – 16.00 น.

26,900

28 ต.ค. – 6 พ.ย. 2563

09.00 – 16.00 น.

25,000

7 – 29 พ..ย. 2563

09.00 – 16.00 น.

25,000

3 ต.ค. – 1 พ.ย. 2563
(หยุด 24 - 25 ต.ค. 2563)

09.00 – 16.00 น.

23,500

หลักสูตรการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ
หลักสูตร/Course
ระยะเวลา
New!!! การออกแบบเหลีย่ มเจียระไนด้วยโปรแกรม GemCAD / 30 ชม. (5 วัน)
(THA)
- รุ่นที่ 1 (จันทร์ - ศุกร์)
ดำเนินการสอนโดย ดร.สุรินทร์ อินทะยศ

New!!! การเจียระไนอัญมณีเบื้องต้น / 30 ชม. (5 วัน) (THA)
- รุ่นที่ 1 (จันทร์ - ศุกร์)
ดำเนินการสอนโดย ดร.สุรินทร์ อินทะยศ

การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ / 48 ชม. (8 วัน) (THA/ENG)
โปรแกรม Matrix (จันทร์ – ศุกร์)
การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ / 48 ชม. (8 วัน) (THA/ENG)
Advanced Matrix (เสาร์ – อาทิตย์)
การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ / 48 ชม. (8 วัน) (THA/ENG)
โปรแกรม Rhinoceros (เสาร์ – อาทิตย์)

(Update 09-09-2563)
หมายเหตุ:

1. ส่วนลดข้างต้น ตามเงื่อนไขที่สถาบันกำหนด
2. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา, วันและเวลา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
3. ผู้เข้าอบรมต้องยื่นหลักฐานใบสมัครและหลักเกณฑ์การคืนเงินค่าเรียน พร้อมกับชำระค่าลงทะเบียนเรียน มิเช่นนั้นจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
4. ทางสถาบันจะขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าลงทะเบียนแก่ผู้ที่จะยกเลิกการฝึกอบรม ยกเว้นกรณีสถาบันไม่สามารถเปิดอบรมได้
5. ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และระเบียบการคืนเงินค่าลงทะเบียน ได้ที่เว็บไซต์สถาบัน พร้อมกรอกรายละเอียดและส่งอีเมลเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้

ชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปาโซ่ทาวเวอร์ ชื่อบัญชี : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เลขที่บัญชี : 245-207440-3 **กรณีที่ได้มีการชำระเงินไปแล้ว และได้มาขอยกเลิกในภายหลัง ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการขอเข้าเรียนรุ่นถัดไป**

ศูนย์ฝกึ อบรม: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ชัน้ 3 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 02-634-4999 ต่อ 301-306, 311-313 โทรสาร: 02-634-4999 ต่อ 304 www.git.or.th, schanida@git.or.th ,Line OA: @gittrainingcenter
อนุมตั ิใช้วันที่ 3/5/2560
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