โปรแกรมหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2564
หลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์ (Online)
หลักสูตร/Course
ระยะเวลา
ช่องทาง
หลักสูตรนักอัญมณีศาสตร์ GIT Essential GJBD (12 ตอน) (THA)
- รุ่นที่ 4 (ผ่าน Facebook กลุ่มปิด) และ LAB 24-25 มีนาคม 2565 (พฤ.-ศ.)

หลักสูตร/Course
หลักสูตร Meet the GIT’s Masters
- Story Telling by ศรัณย์ เย็นปัญญา
- From Knowledge Base to Creativity by เรวัฒน์ ชำนาญ
- Meaningfulness of Design by ภาสมา สรรพัชญพงษ์
- Symphony of Jade by จิระพฤทธิ์ จักรวาลวิบูลย์
- The World of Diamond by ธนัท พัชรานุกูลกิจ
- Siam Ruby by ศักดิ์รพี จูธนทรัพย์
- Jewelry in Fashion by อารยา อินทรา
- Be Different from photo by พันธ์สิริ สิริเวชชะพันธ์
- Gems Billionaire by สุริยน ศรีอรทัยกุล

ราคา (บาท)

7 ก.พ. – 25 มี.ค. 2565

Facebook

5,900

ระยะเวลา

ช่องทาง

ราคา (บาท)

Masterclass.git.or.th

1,000/หัวข้อ*
6,000/ 6 หัวข้อ**
9,000/ 9 หัวข้อ***

จำกัดเวลา 90 วัน

(Update 26-10-2564)
หมายเหตุ 1: * สมัครหลักสูตร GIT Master Class - Basic ราคา 1,000 บาท /หัวข้อ มีระยะเวลาเรียน 90 วัน (1 Account limit on 3 types of device: 1 PC, 1 Mobile, 1 Tablet)
สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ / งบจำกัด / สนใจการทดลองเรียนคอร์สออนไลน์
* สมัครหลักสูตร GIT Master Class - Pro ราคา 6,000 บาท / 6 หัวข้อ มีระยะเวลาเรียน 90 วัน (1 Account limit on 3 types of device: 1 PC, 1 Mobile, 1 Tablet)
สำหรับนำไอเดียไปต่อยอดธุรกิจ / นักศึกษาและนักการตลาด / ผู้ประกอบการยุคใหม่
* สมัครหลักสูตร GIT Master Class - Premium ราคา 9,000 บาท / 9 หัวข้อ มีระยะเวลาเรียน 90 วัน (1 Account limit on 3 types of device: 1 PC, 1 Mobile, 1 Tablet)
สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจจิวเวลรี่ / เจ้าของธุรกิจที่ต้องการสร้างแบรนด์ให้ปัง! / รักการเรียนรู้
หมายเหตุ 2: 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, pnipaphorn@git.or.th ,Line OA: @gittrainingcenter
อนุมตั ิใช้วันที่ 3/5/2560

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

