แบบฟอรมใบสมัครเขารับการฝกอบรม /APPLICATION – FORM FOR TRAINING
หลักสูตรวุฒิบัตรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ/Gem and Jewelry Business Diploma Program (GJBD): รุน................
( ) อาทิตย (Sun)
( ) จ - ศ (Mon-Fri)
( ) จ/พ/ศ (Mon/Wed/Fri) รอบเย็น (Evening Class)
หลักสูตรการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร/Diamond Identiﬁcation and Grading Course (DGC): รุน..................
( ) เสาร (Sat)
( ) จ - ศ (Mon-Fri)
( ) อ/พฤ (Tue/Thu) รอบเย็น (Evening Class)
หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร/Gemmologist Diploma Programme (FGA): ทุกวันจันทร - ศุกร (Mon – Fri): รุน................
หลักสูตรธุรกิจทองคำและโลหะมีคา/Gold and Precious Metals Business Course (GBC): ทุกวันเสาร (Sat): รุน.....................
หลักสูตรสนทนาภาษาจีนสำหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ/Chinese Language for Gem and Jewelry Business Courses: รุน................
( ) จ/พ (Mon/Wed) ภาคค่ำ (Evening Class)
( ) อาทิตย (Sun)
หลักสูตรการออกแบบเครื่องประดับดวยคอมพิวเตอร/Jewelry Design by Computer:
Rhinoceros Program…………………..……….
Matrix Program…………………..……
หลักสูตรเทคนิคการถายภาพอัญมณีและเครื่องประดับ/Gem and Jewelry Photography Course : รุน......................
( ) เสาร - อาทิตย (Sat – Sun)
( ) จันทร – ศุกร (Mon – Fri)

วันที่สมัคร/Date of Application:…………………………………………………………………….……………………………………..………………………..……..
ชื่อ-สกุล (ไทย)………………………………..………………………….……… Name-Surname (English)……………………………..………………………..…
เลขที่บัตรประชาชน/Identiﬁcation Card No:………………..…………………… อาชีพ/Occupation:….…………...….…….………………………...
วัน-เดือน-ป ที่เกิด/Date of Birth:………………………………………………..…..…………… อายุ/Age:……………..……..…………..…….………….....
ที่อยูปจจุบัน/Present Address:………………………………………………………………………………….………….……………………………………..………..
………………………………………………………………………………………………..………………….………………………………………………………………………..
โทรศัพท/Tel:……………….……………..…….………โทรสาร/Fax:…………….…….………… E-mail:…………….…………………………...…………………
สถานที่ทำงาน/Place of work:……………….…………………………………...…………………….……………………………………………………………………
ตำแหนง/Position:……………………….…..…………….…… โทรศัพท/Tel:…………...……….................โทรสาร/Fax:…..…………………………....…
วุฒิการศึกษาสูงสุด/Highest Level of Education:……………….…………………………………..………………………………………………………………
ประสบการณเรียน/ทำงานดานอัญมณีและเครื่องประดับ/Do you have study/work experience in Gem and Jewelry Field?
มี/YES
ไมมี/NO
ทานเคยอบรมกับสถาบัน GIT มากอนหรือไม (ถาเคย โปรดระบุ: หลักสูตร.......................................................................................................)
ทานทราบขาวสารการฝกอบรมจากชองทางใด
Website: GIT
ทานสมัครเรียนดวยวิธีใด

วิทยุ/หนังสือพิมพ
ดวยตนเอง Walk-In

Line@: GITTRAININGCENTER
โทรศัพท: GIT TRAINING CENTER

Facebook/GITTRAININGCENTER
ลูกคาสัมพันธ

ชองทางอื่นๆ...................

สมัครผานระบบอิเล็คทรอนิกส

ออกใบเสร็จรับเงินในนาม/Tax invoice or Receipt for……………………………………………………………………………………………………………………
ชำระคาลงทะเบียนเรียนโดยโอนเขาบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย สาขาปาโซทาวเวอร
ชื่อบัญชี : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) เลขที่บัญชี : 245-207440-3

สถาบัน ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกำหนดการและเงื่อนไขตางๆ โดยจะแจงใหทราบกอนอยางนอย 7 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากมีการยกเลิกการฝกอบรมโดยสถาบันหรือผูเขารับการ
ฝกอบรม แตสามารถเลื่อนเขารับการฝกอบรมได ภายใตเงื่อนไขของสถาบัน ซึ่งตองแจงใหทราบกอนกำหนดการเปดเรียนอยางนอย 7 วัน มิฉะนั้นจะโดนตัดสิทธิ์ ทั้งนี้ ใบสมัครจะสมบูรณไดตองแนบ
ระเบียบการคืนเงินคาลงทะเบียนดวย
The institute reserves the right to reschedule, to change and to update the terms of condition from time to time with 7 days notice. No refund policy for any
cancellation made. However, participants reserve the right to postpone the start date by giving at least 7 days notice, otherwise dismissal. The application form
must be completely refundable registration fee as well.

ลงชื่อผูสมัคร/ Signature _________________________________
ฝายฝกอบรม: ชั้น 3 ไอทีเอฟ ทาวเวอร
เลขที่ 140, 140/1-3, 140/5 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. 02-634-4999 Ext. 301-306, 311-313 Fax. 02-634-4999 Ext. 304
E-Mail: jewelry@git.or.th Website: www.git.or.th
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Training Center: 3rd floor, ITF Tower
140, 140/1-3, 140/5, Silom Road, Suriyawong
Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
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หลักกณฑ์การคืนงินคาบริการ ฿หຌกับผูຌสมัครขຌารับการฝึกอบรม
ขຌอ 1 ผูຌสมัครขຌารับการฝึกอบรมหลักสูตรตางโ ละเดຌลงทะบียนชาระคาบริการครบถຌวนลຌว
หากเมสามารถขຌารับการฝึกอบรมเดຌตามวันวลาทีไสถาบั นกาหนดเวຌ ผูຌสมัครสามารถยืไนคาขอจຌง฿หຌ
สถาบันทราบลวงหนຌาภาย฿น 7 วัน กอนวันริไมตຌนอบรมหลักสูตรนัๅนโ พืไอขอขຌาฝึกอบรม฿นรุนถัดเปเดຌ
อีก 1 ครัๅง หากผูຌสมัครเมจຌง หรือเมสามารถขຌารับการฝึกอบรม฿นรุนถัดเปเดຌอีก ผูຌสมัครตกลงยินยอม฿หຌ
สถาบันยึดคาบริการทัๅงหมด ละเมสามารถรียกรຌองคาสียหาย฿ด โ ทัๅงสิๅน ดยสถาบันขอสงวนสิทธิ์
การขอคืนคาบริการ
ขຌอ 2 ฿นกรณี ทีไ ส ถาบั น ยกลิ ก ดยยั งเม เดຌริไมตຌ น การฝึ กอบรม หรือเมส ามารถจั ดฝึ กอบรม
หลักสูตรนัๅนเดຌตามวันวลาทีไสถาบันกาหนดเวຌตามขຌอ 1 นืไองจากมี จานวนผูຌสมัครหรือผูຌสน฿จนຌอย เม
พียงพอกับคา฿ชຌจาย฿นวงงินงบประมาณ หรือกิดหตุ การณ์เมสงบทางการมือง การปฏิวัติ รัฐประหาร
ความเมสงบรียบรຌอยของประชาชน หรือกิดอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย หรือกิดหตุสุดวิสัย เมวาหตุ฿ดโ
อันจะกิดขึๅนกใดี จะ฿หຌผลพิบัติกใดี เมมี฿ครจักอาจป้องกันเดຌ สถาบันจะคืนคาบริการ฿หຌกับผูຌสมัครทีไชาระ
คาบริการลຌวทัๅงหมด ดยผูຌสมัครตຌองยืไนคาขอคืนคาบริการตอสถาบันภาย฿น 7 วัน นับตวันทีไสถาบัน
จຌง฿หຌทราบ หรือนับตหตุนัๅนกิดขึๅน
ขຌอ 3 ฿นกรณีทีไผูຌสมัครเมประสงค์จะขอคาบริการคืนตามขຌอ 2 ผูຌสมัครสามารถยืไนคาขอภาย฿น 7
วัน นับตวันทีไสถาบันจຌง฿หຌทราบ หรือนับตหตุนัๅนกิดขึๅน พืไอขอปลีไยนวัน วลาขຌาฝึกอบรม฿นรุน
ถัดเป หรือ ขຌาฝึ กอบรม฿นหลั กสู ตรอืไน โทีไ ส ถาบั น เดຌปิ ดฝึ กอบรมเวຌ ดยค านวณปรียบที ยบอัตรา
คา บริการต ละหลักสูตร หรื อหลักสูต รนัๅน ๆ หากหลักสูตร฿ดคาบริ การสูงกวาผูຌสมัค รตกลงชาระ
คาบริการพิไมติม฿หຌครบถຌวน หากหลักสูตร฿ดคาบริการนຌอยกวาสถาบันจะคืนคาบริการสวนทีไหลือ
฿หຌผูຌสมัครทัๅงหมด
ขຌอ 4 ผูຌสมัครทีไชาระคาบริการครบถຌวนลຌว ละเดຌขຌารับการฝึกอบรมหลักสูตรตางโตามวัน
วลาทีไ ส ถาบั น กาหนดเปบຌ างลຌ ว ตอมามีความประสงค์จะเมขຌาฝึ กอบรม หรือเมมีวลารียนจนจบ
หลักสูตรนัๅนโ หรือถอนตัว หรือเมสามารถหาผูຌอืไนขຌารับการฝึกอบรมทนเดຌ ผูຌสมัครตกลงยินยอม฿หຌ
สถาบั น ยึ ดค าบริ การทัๅ งหมด ละเมส ามารถรี ย กรຌ องคาสี ย หาย฿ด โ ทัๅ งสิๅ น การ฿หຌ ผูຌ อืไนขຌารั บ การ
ฝึกอบรมทนผูຌสมัครตຌองยืไนคาขอจຌง฿หຌสถาบันทราบภาย฿น 3 วัน นับตวันทีไผูຌสมัครเมเดຌขຌาฝึกอบรม
ขຌอ 5 ผูຌสมัครทีไชาระคาบริการครบถຌวนลຌว ละเดຌขຌารับการฝึกอบรมหลักสูตรตางโตามวัน
วลาทีไสถาบันกาหนดเปบຌ างลຌวเมกิน 3 วัน/ครัๅง ตอมากิดหตุการณ์เมสงบทางการมือง การปฏิวัติ
รัฐประหาร ความเมสงบรียบรຌอยของประชาชน หรือกิดอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย หรือกิดหตุสุดวิสัยเม
สามารถป้ องกันเดຌ สถาบั นจาป็น ตຌองหยุดการฝึกอบรมพืไอความปลอดภัยของประชาชน สถาบั นจะ
ดานินการ ดังนีๅ
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(1) สถาบั นจะคืนคาบริการสวนทีไหลือ฿หຌผูຌสมัครทัๅงหมด มืไอหั กจากวันทีไขຌารับการ
ฝึกอบรมลຌวเมกิน 3 วัน/ครัๅง ดยคานวณอัตราปรียบทียบตอวันของคาบริการ
จนจบหลักสูตรนัๅนโ ดยผูຌสมัครตຌองยืไนคาขอคืนคาบริการภาย฿น 7 วัน นับตหตุ
นัๅนกิดขึๅน หรือนับตวันทีไสถาบันจຌง฿หຌทราบ
(2) หากผูຌสมัครเมประสงค์จะขอคาบริการคืนตาม (1) ผูຌสมัครตຌองยืไนคาขอภาย฿น 7
วั น นั บ ต หตุ นัๅ น กิ ด ขึๅ น หรื อ นั บ ต วั น ทีไ ส ถาบั น จຌ ง฿หຌ ท ราบ พืไ อ ฿หຌ ผูຌ ส มั ค ร
สามารถขຌาฝึกอบรมตอจนจบหลักสูตรตามวันวลาทีไสถาบันเดຌกาหนดทดทน฿หม
ดยจะจຌง฿หຌผูຌสมัครทราบตอเป มืไอหตุการณ์สงบ หรือหตุสุดวิสัยยุติลง
ขຌอ 6 การชาระคาบริการ สามารถผอนชาระคาบริการผานบัตรครดิตเดຌ ตามหลักกณฑ์ละ
งืไอนเขทีไสถาบันกาหนดเวຌ฿นหลักสูตรนัๅนโ

รับทราบละตกลงปฎิบัติตามหลักกณฑ์ขຌางตຌนทุกประการ
ลงชืไอ........................................................ผูຌสมัคร
(.........................................................)
วันทีไ................./................................/.................

อนุมัติ฿ชຌวันทีไ 3/5/2560

FM-TRN-04 (01(Rev.00)) P.2/2

