
 

 

 

 

 

ใบสมคัรเข้ารับการอบรมหลกัสูตร 

เพือ่ขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตเป็นตวัแทน/ 

นายหน้าประกนัวนิาศภัย ปี 2558 







 

 

 

ใบสมคัรเข้ารับการอบรมหลกัสูตร 

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตวัแทน/ 

นายหน้าประกนัวนิาศภัย คร้ังที่ 4 

เป็นต้นไป 



ส ำหรับสมำชิก โครงกำร ME ปีที่ 6 (ก.ย.57–ส.ค.58)   
บจก. กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ บริษัท ไทยรี เทรนนิ่ง จ ำกัด  โทร. 02-276-9112-4 

  (18082014) 

โทรสำร  02-276-7872 

ใบสมคัรเข้ารบัการอบรมหลกัสตูรการขอต่ออายใุบอนุญาตเป็นตวัแทน/นายหน้าประกนัภยั ครัง้ท่ี 4 เป็นต้นไป 

 

 
 

1.  นาย   นาง   นางสาว ชื่อ__________________________  นามสกุล__________________________________ 

(ชื่อ-นามสกุลเดิม___________________________) บัตรประชาชนเลขที ่ - - - -  

2. ใบอนุญาตเป็นตัวแทน หรือนายหน้า 
 ใบอนุญาตนายหน้าประกนัชีวิต เลขที่ - -  หมดอายุ 

 ใบอนุญาตนายหน้าประกนัวินาศภยั เลขที่ - -  หมดอายุ 

 ใบอนุญาตตวัแทนประกนัชีวิต เลขที่ - -  หมดอายุ 

 ใบอนุญาตตวัแทนประกนัวินาศภยั เลขที่ - -  หมดอายุ 

3. โทรศัพท์ที่ติดต่อได_้____________________________ E-mail________________________________________________ 

หมำยเหตุ:   กำรออกใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกับภำษี หำกออกฉบับจริงแล้ว จะไม่สำมำรถแก้ไขได้  และกรณีออกใบเสร็จในนำมบริษัท/ 
นิติบุคคล/ธนำคำร จะต้องหักภำษี ณ ที่จ่ำย 3% เพื่อน ำส่งในวันอบรม โปรดติดต่อเจ้ำหน้ำทีเ่พื่อตรวจสอบยอดช ำระ 

4. การออกใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี  ชื่อผู้เข้าอบรม   บริษัท _____________________________________________ 

ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ เลขที_่___________ หมูท่ี_่_______ ตรอก/ซอย_________________ ถนน____________________ 

แขวง/ต าบล___________________ เขต/อ าเภอ_________________ จังหวัด________________ รหัสไปรษณีย์__________ 

โปรดระบุทำงเลือกที่ท่ำนประสงค์จะสมัครอบรม (สำมำรถเลือกอบรมในกรณีใดกรณีหนึ่งเท่ำนั้น) 

ทำงเลือก 
 

ค่ำธรรมเนียม 

 ทำงเลือกท่ี 1:  นำยหน้ำ อบรมครั้งเดียวครบ 50 ชั่วโมง  (ใช้เวลำอบรม 5½  วัน) 

(รวมเอกสำรอบรม+อำหำรว่ำง และอำหำรกลำงวัน) 
6,800 + vat 7%  
= 7,276 บำท 

 ทำงเลือกท่ี 2:  ตัวแทนอบรมครั้งเดียวครบ 30 ชั่วโมง  (ใช้เวลำอบรม  3  วัน) 
 Day 1 – Day 3 อบรมเต็มวัน (รวมเอกสำรอบรม+อำหำรว่ำง และอำหำรกลำงวัน) 

4,000 + vat 7%  
= 4,280 บำท 

 
ทำงเลือกท่ี 3:  นำยหน้ำ ใช้สิทธิ์ ป.โท อบรมครั้งเดียว 25 ชั่วโมง  (ใช้เวลำอบรม 3 วัน) 
กรณีใช้สิทธิลดหย่อนตำมประกำศส ำนักงำน คปภ. ลดลงเหลือ 25 ชั่วโมง (ป.โท) 

 Day 1 – Day 3  อบรมเต็มวัน (รวมเอกสำรอบรม+อำหำรว่ำง และอำหำรกลำงวัน) 

3,600 + vat 7%  
= 3,852 บำท 

 ทำงเลือกท่ี 4:  ตัวแทน ใช้สิทธิ์ ป.โท อบรมครั้งเดียว 15 ชั่วโมง  

กรณีใช้สิทธิลดหย่อนตำมประกำศส ำนักงำน คปภ. ลดลงเหลือ 15 ชั่วโมง (ป.โท) 
2,000 + vat 7%  
= 2,140 บำท 

 ทำงเลือกท่ี 5:  กรณีเลือกอบรมเฉพำะวัน  (วันละ 9-10 ชั่วโมง) 
(รวมเอกสำรอบรม+อำหำรว่ำง และอำหำรกลำงวัน) 

1,200 + vat 7%  
= 1,284 บำท 

 เอกสารการสมคัร  (1) ใบสมคัร  (2) ส าเนาบตัรประชาชน   (3) ส าเนาใบอนุญาต   (4) ใบโอนเงิน (ระบุชื่อ+วันอบรม+โทร.) 
โทรสาร. 02-276-7872      E-mail: technic@trtraining.co.th    และโปรดยืนยันการสมัครที ่ โทร. 02-276-9112-4 

 การช าระค่าธรรมเนียมอบรม   โอนเงินช่ือบญัชี บริษทั ไทยรี เทรนน่ิง จ ากดั 
-  ธ.กสิกรไทย  สาขารชัดา-ห้วยขวาง ออมทรพัย์ เลขทีบ่ัญชี 089-2-96403-5 
-  ธ.กรงุเทพ  สาขารัชดา-ลาดพร้าว สะสมทรัพย์ เลขที่บญัชี 177-0-72181-7 

 
 

  

ลงชื่อ  ผู้สมัคร 

 (  ) 

  วันที่ _____________________  
 

 

วนัท่ีอบรม________________________ 
การรบัประทานอาหารกลางวนั+อาหารว่าง 
 ปกติ   อิสลาม   มังสวิรัติ   เจ 

เงื่อนไขกำรอบรม 
 โปรดเข้ำอบรมตรงเวลำ  หำกทำ่นเข้ำอบรมสำยเกนิ  โปรดเข้ำอบรมตรงเวลำ  หำกทำ่นเข้ำอบรมสำยเกนิ    

30 นำที หรือหำกเข้ำอบรมไม่ครบจ ำนวนช่ัวโมงในหัวข้อ30 นำที หรือหำกเข้ำอบรมไม่ครบจ ำนวนช่ัวโมงในหัวข้อ

น้ันๆ น้ันๆ ขอตัดสิทธิกำรเข้ำอบรมตำมระเบียบของ ส ำนักงำน 
คปภ. และสงวนสิทธิ์ไม่คนืค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์กำรเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกำรอบรม 
ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงล่วงหนำ้ 5 วันท ำกำร 



 
 
 
 
 

ตารางการจดัอบรมขอรับและขอต่ออายุฯ 
คร้ังที ่1-3 

ส าหรับตวัแทน/นายหน้าประกนัวนิาศภัย ปี 2558 
(กรุงเทพมหานคร) 



กรุงเทพฯ 
            

ตารางการจัดอบรมขอรับตารางการจัดอบรมขอรับและและขอต่ออายุฯ ขอต่ออายุฯ ครั้งที่ 1ครั้งที่ 1--33  
ส าหรับตัวแทน/นายหน้าประกันส าหรับตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภยั  ปีวินาศภยั  ปี  25525588  

  

 
 ติดต่อไทยรี เทรนนิ่ง โทร. 02-276-9112-4 อีเมล์ technic@trtraining.co.th หน้า 1 จาก 5 

(22122014) 

 

หลักสูตร วันที่อบรม 

หลักสูตร A0 

การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย 

อายุใบอนุญาต 1 ปี  (6 ชม.) 

เวลา  9.00 – 15.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 8.30 – 9.00 น.) 

 บริษัทสมาชิกท่านละ 550 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 กรณีไม่ใช่บริษัทสมาชิกท่านละ 1,000 บาท รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 

รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรมของบริษัท 

7 มกราคม 2558 

2 กุมภาพันธ์ 2558 

6 มีนาคม 2558 

1 เมษายน 2558 

6 พฤษภาคม 2558 

2 มิถุนายน 2558 

3 กรกฎาคม 2558 

3 สิงหาคม 2558 

1 กันยายน 2558 

2 ตุลาคม 2558 

2 พฤศจิกายน 2558 

1 ธันวาคม 2558 

หลักสูตร A1 

การขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย  

คร้ังที่ 1  อายุใบอนุญาต 1 ปี  (6 ชม.) 

เวลา  9.00 – 15.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 8.30 – 9.00 น.) 

 บริษัทสมาชิกท่านละ 550 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 กรณีไม่ใช่บริษัทสมาชิกท่านละ 1,000  บาท รวมภาษมีูลค่าเพิ่ม 

รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรมของบริษัท 

12 มกราคม 2558 

9 กุมภาพันธ์ 2558 

9 มีนาคม 2558 

20 เมษายน 2558 

11 พฤษภาคม 2558 

8 มิถุนายน 2558 

6 กรกฎาคม 2558 

17 สิงหาคม 2558 

4 กันยายน 2558 

5 ตุลาคม 2558 

6 พฤศจิกายน 2558 

14 ธันวาคม 2558 



กรุงเทพฯ 
            

ตารางการจัดอบรมขอรับตารางการจัดอบรมขอรับและและขอต่ออายุฯ ขอต่ออายุฯ ครั้งที่ 1ครั้งที่ 1--33  
ส าหรับตัวแทน/นายหน้าประกันส าหรับตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภยั  ปีวินาศภยั  ปี  25525588  

  

 
 ติดต่อไทยรี เทรนนิ่ง โทร. 02-276-9112-4 อีเมล์ technic@trtraining.co.th หน้า 2 จาก 5 

(22122014) 

 

หลักสูตร วันที่อบรม 

หลักสูตร A2 

การขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย  

คร้ังที่ 2  อายุใบอนุญาต 1 ปี  (6 ชม.) 

เวลา  9.00 – 15.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 8.30 – 9.00 น.) 

 บริษัทสมาชิกท่านละ 550 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 กรณีไม่ใช่บริษัทสมาชิกท่านละ 1,000  บาท รวมภาษมีูลค่าเพิ่ม 

รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรมของบริษัท 

16 มกราคม 2558 

11 กุมภาพันธ์ 2558 

13 มีนาคม 2558 

21 เมษายน 2558 

8 พฤษภาคม 2558 

4 มิถุนายน 2558 

10 กรกฎาคม 2558 

18 สิงหาคม 2558 

11 กันยายน 2558 

9 ตุลาคม 2558 

9 พฤศจิกายน 2558 

3 ธันวาคม 2558 

หลักสูตร A3 

การขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย  

คร้ังที่ 3  อายุใบอนุญาต 5 ปี  คร้ังแรก  (11 ชม.) 

เวลา  8.30 – 20.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 8.00 – 8.30 น.) 

 บริษัทสมาชิกท่านละ 1,400 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 กรณีไม่ใช่บริษัทสมาชิกท่านละ 2,000 บาท รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 

รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรมของบริษัท 

8 มกราคม 2558 

3 กุมภาพันธ์ 2558 

5 มีนาคม 2558 

2 เมษายน 2558 

7 พฤษภาคม 2558 

3 มิถุนายน 2558 

2 กรกฎาคม 2558 

19 สิงหาคม 2558 

2 กันยายน 2558 

1 ตุลาคม 2558 

3 พฤศจิกายน 2558 

2 ธันวาคม 2558 



กรุงเทพฯ 
            

ตารางการจัดอบรมขอรับตารางการจัดอบรมขอรับและและขอต่ออายุฯ ขอต่ออายุฯ ครั้งที่ 1ครั้งที่ 1--33  
ส าหรับตัวแทน/นายหน้าประกันส าหรับตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภยั  ปีวินาศภยั  ปี  25525588  

  

 
 ติดต่อไทยรี เทรนนิ่ง โทร. 02-276-9112-4 อีเมล์ technic@trtraining.co.th หน้า 3 จาก 5 

(22122014) 

 

หลักสูตร วันที่อบรม 

หลักสูตร B1 

การขอต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 

คร้ังที ่1  อายุใบอนุญาต 1 ปี  (10 ชม.) 

เวลา  8.30 – 19.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 8.00 – 8.30 น.) 

 บริษัทสมาชิกท่านละ 1,400 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 กรณีไม่ใช่บริษัทสมาชิกท่านละ 2,000 บาท รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 

รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรมของบริษัท 

13 มกราคม 2558 

4 กุมภาพันธ์ 2558 

10 มีนาคม 2558 

7 เมษายน 2558 

12 พฤษภาคม 2558 

9 มิถุนายน 2558 

7 กรกฎาคม 2558 

4 สิงหาคม 2558 

3 กันยายน 2558 

6 ตุลาคม 2558 

4 พฤศจิกายน 2558 

15 ธันวาคม 2558 

หลักสูตร B2 

การขอต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 

คร้ังที ่2  อายุใบอนุญาต 1 ปี  (10 ชม.) 

เวลา  8.30 – 19.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 8.00 – 8.30 น.) 

 บริษัทสมาชิกท่านละ 1,400 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 กรณีไม่ใช่บริษัทสมาชิกท่านละ 2,000 บาท รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 

รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรมของบริษัท 

14 มกราคม 2558 

5 กุมภาพันธ์ 2558 

11 มีนาคม 2558 

8 เมษายน 2558 

13 พฤษภาคม 2558 

10 มิถุนายน 2558 

8 กรกฎาคม 2558 

5 สิงหาคม 2558 

9 กันยายน 2558 

7 ตุลาคม 2558 

5 พฤศจิกายน 2558 

16 ธันวาคม 2558 



กรุงเทพฯ 
            

ตารางการจัดอบรมขอรับตารางการจัดอบรมขอรับและและขอต่ออายุฯ ขอต่ออายุฯ ครั้งที่ 1ครั้งที่ 1--33  
ส าหรับตัวแทน/นายหน้าประกันส าหรับตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภยั  ปีวินาศภยั  ปี  25525588  

  

 
 ติดต่อไทยรี เทรนนิ่ง โทร. 02-276-9112-4 อีเมล์ technic@trtraining.co.th หน้า 4 จาก 5 

(22122014) 

 

หลักสูตร วันที่อบรม 

หลักสูตร B3 

การขอต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 

คร้ังที ่3  ใบอนุญาต 5 ปี คร้ังแรก  (10 ชม.) 

เวลา  8.30 – 19.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 8.00 – 8.30 น.) 

 บริษัทสมาชิกท่านละ 1,400 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 กรณีไม่ใช่บริษัทสมาชิกท่านละ 2,000 บาท รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 

รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรมของบริษัท 

15 มกราคม 2558 

10 กุมภาพันธ์ 2558 

12 มีนาคม 2558 

9 เมษายน 2558 

14 พฤษภาคม 2558 

11 มิถุนายน 2558 

9 กรกฎาคม 2558 

6 สิงหาคม 2558 

10 กันยายน 2558 

8 ตุลาคม 2558 

10 พฤศจิกายน 2558 

17 ธันวาคม 2558 

หมายเหตุ 

 การจัดอบรมแต่ละคร้ังจ านวนข้ันต่ าคร้ังละ 15 คนและสูงสุดไมเ่กิน 35 คน 

 ตารางการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง  กรุณาสอบถามก่อนการสมัคร 

  โปรดเข้าอบรมตรงเวลา  หากท่านเข้าอบรมสายเกิน  30 นาที หรืออยู่ไม่ครบโปรดเข้าอบรมตรงเวลา  หากท่านเข้าอบรมสายเกิน  30 นาที หรืออยู่ไม่ครบ  

ทั้งหลักสูตร ทั้งหลักสูตร ขอขอตัดสิทธิการเข้าอบรมตามระเบียบของ ส านักงาน คปภ. และตัดสิทธิการเข้าอบรมตามระเบียบของ ส านักงาน คปภ. และ  

สงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ินๆ ทั้งส้ิน  

    วิธีการนับว่าต่ออายุคร้ังที่เท่าไร เพ่ือป้องกัความผิดพลาดในการเข้าอบรม 

    ผิดหลักสูตร ให้สังเกตทะเบียนเลขที่................. ในใบอนุญาตฯ   

        

  

กรณีที่หมดอายุภายใน 
ปี  2558 

แสดงว่า 
  

  
570xxxxxxx ต่ออายุคร้ังที่  1 

  

  
560xxxxxxx ต่ออายุคร้ังที่  2 

  

  
550xxxxxxx ต่ออายุคร้ังที่  3 

  

        

 



กรุงเทพฯ 
 

  

 

 ทางเลือกใหม่ ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ท่ี www.trtraining.co.th หน้า 1 จาก 5 

 

 



 
 
 
 
 
 

ตารางการจดัอบรมหลกัสูตรขอต่ออายุใบอนุญาต 
เป็นตัวแทน/นายหน้า คร้ังที ่4 เป็นต้นไป 

[กรุงเทพฯ-วนัธรรมดา] 



กรุงเทพฯ-วันธรรมดา 
 

ตารางการจัดอบรมตารางการจัดอบรมหลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็น  

ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไปตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป  

(ใบรับรองผ่านการอบรมใช้ได้ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย(ใบรับรองผ่านการอบรมใช้ได้ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย))  
  

 
 ติดต่อไทยรี เทรนนิ่ง โทร. 02-276-9112-4 อีเมล์ technic@trtraining.co.th 

ช่วงวันที่อบรมสามารถเลือกได้ 4 ช่วง ดังน้ี: 

 วันจันทร์ที่  9  ถึงวันเสารท์ี่  14  กุมภาพันธ์  2558  (ปิดรับสมคัรวันที ่23 มกราคม 2558) 

 วันจันทร์ที่  15  ถึงวันเสาร์ที่  20  มถิุนายน  2558  (ปิดรับสมคัรวันที ่22 พฤษภาคม 2558) 

 วันจันทร์ที่  17  ถึงวันเสาร์ที่  22  สิงหาคม  2558  (ปิดรับสมคัรวันที ่24  กรกฎาคม 2558) 

 วันจันทร์ที่  9  ถงึวันเสารท์ี่  14  พฤศจิกายน  2558  (ปดิรับสมคัรวันที่ 16 ตลุาคม 2558) 
 

Day 

1 

หัวข้อ 1 : การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  [TB02] 

หัวข้อ 2 : กฎหมายท่ีเก่ียวกับความรับผิดของตัวแทน-นายหน้าประกันภัย  [LE02] 

หัวข้อ 3 : การบริการเป็นเลิศ (Service Excellent) : มารยาทในการบริการและการบริการเป็นเลิศ [SD01] 

Day 
2 

หัวข้อ 1 : กฎหมายท่ีเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  [LE03] 

หัวข้อ 2 : รู้หลัก วิเคราะห์สินค้าอย่างมืออาชีพ ก่อนแนะน าลูกค้าท าประกัน [TB17] 

หัวข้อ 3 : การบริการเป็นเลิศ(Service Excellent): สืบค้น–ค้นหาความต้องการท่ีลูกค้าไม่อยากบอก [SD02] 

Day 
3 

หัวข้อ 1 : การประกันอัคคีภัย(Fire Insurance) และการประกันภัยพิบัติ  [TB04] 

หัวข้อ 2 : การประกันภัยรถยนต์ ตาม พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  [TB01] 

หัวข้อ 3 : การบริการเป็นเลิศ(Service Excellent): การจัดการข้อร้องเรียน(Complaint Handling)  [SD03] 

Day 

4 

หัวข้อ 1 : การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก(Public Liability Insurance)  [TB09] 

หัวข้อ 2 : เจาะประเด็นเงื่อนไขสัญญา และหลักการจัดการสินไหมทดแทนเก่ียวกับชีวิต ร่างกาย  

อย่างมืออาชีพ  [TB16] 

หัวข้อ 3 : กระบวนการพัฒนาการขายประกันภัย  [TB18] 

Day 

5 

หัวข้อ 1 : ทักษะการน าเสนอขายอย่างเป็นระบบ(Solution Selling Skill): กระบวน การตลาด และการขาย 

ท่ีมีประสิทธิภาพ  [SD04] 

หัวข้อ 2 : ทักษะการน าเสนอขายอย่างเป็นระบบ(Solution Selling Skill): การจัด Event เพื่อการขายอย่าง 
มีประสิทธิภาพ  [SD06] 

หัวข้อ 3 : การท าประกันบุคคลส าคัญ Keyman Insurance Program [TB20] 

Day 
6 

หัวข้อ 1 : การประยุกต์ใช้งานทรัพย์สินทางปัญญากับธุรกิจประกันภัย  [LE05] 

หมายเหตุ 

1. จ านวนชั่วโมงการเรียนรู้ในแต่ละหมวดความรู้ต้องครบตามประกาศของส านักงาน คปภ. ก าหนด 
- หมวด Law,  Regulation & Ethics [LE] จ านวนชั่วโมงการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง 

- หมวด Technical & Business Knowledge [TB] จ านวนชั่วโมงการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง 
- หมวด                            จ ากัดจ ำนวนชั่วโมงการเรียนรู ้

2. Day 1 – Day 5 เวลาอบรม 8.30 – 19.30 น. /Day 6 เวลาอบรม 8.30 – 12.00 น.  
(หัวข้อละ 3-4        ) 

3. การจัดอบรมแต่ละครั้งจ านวนขั้นต่ าครั้งละ25 คนและสูงสุดไม่เกิน 60 คน 

44..  โปรดเข้าอบรมตรงเวลา  หากท่านเข้โปรดเข้าอบรมตรงเวลา  หากท่านเข้าอบรมสายเกิน  30 นาที หรือาอบรมสายเกิน  30 นาที หรือหากเข้าอบรมหากเข้าอบรม  

ไม่ครบจ านวนชั่วโมงในหัวข้อนั้นๆ จะไม่ครบจ านวนชั่วโมงในหัวข้อนั้นๆ จะขอตัดสิทธิการเข้าอบรมตามระเบียบของ ขอตัดสิทธิการเข้าอบรมตามระเบียบของ   

ส านักงาน คปภ. และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ินส านักงาน คปภ. และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน  



 
 

  

 

หลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าปหลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ระกันภัย 

ครั้งที่ 4 เป็นต้นไปครั้งที่ 4 เป็นต้นไป  

โรงแรมเดอะพาลาสโซ  
เริ่มอบรม 8.30 น. (สายเกิน 30 นาที ขอตัดสิทธกิารเข้าอบรม) 

  

การเดินทางไปโรงแรมเดอะพาลาสโซ:- 
รถประจ าทาง ปอ./ยูโร: 12, 514, 517, 137, 36, 73, 185, 206, 529 

ธรรมดา: 54, 36ก., 74, 98, 117, 136, 163, 179 

ลงป้ายหน้าโรงแรมดิเอมเมอรัลด ์(ถ.รัชดาภเิษก)  เดินทางขวาเข้าซอยเนียมอุทศิ 

โรงแรมเดอะพาลาสโซอยู่ดา้นขวา ตรงข้าม 7-eleven 

รถไฟใตด้ิน 

MRT 

สถานีห้วยขวาง  ออกทางประตู 3 (โรงแรมดิเอมเมอรัลด์) เดินเลียบริมถนน   

เลี้ยวขวาเข้าซอยเนียมอุทศิ โรงแรมเดอะพาลาสโซอยูด่้านขวา ตรงข้าม 7-eleven 

รถส่วนตวั จอดรถด้านข้างโรงแรม 

โรงแรมเดอะพาลาสโซ อยู่ซอยข้างโรงแรมดิเอมเมอรัลด์ฝั่งขวามอื 
โทร. 02-276-4995-9  www.palazzobangkok.com 



 
 
 
 
 
 

ตารางการจดัอบรมหลกัสูตรขอต่ออายุใบอนุญาต 
เป็นตัวแทน/นายหน้า คร้ังที ่4 เป็นต้นไป 

[กรุงเทพฯ-วนัหยุด] 



กรุงเทพฯ-วันหยุด 
 

ตารางการจัดอบรมตารางการจัดอบรมหลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็น  

ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไปตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป  

(ใบรับรองผ่านการอบรมใช้ได้ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย(ใบรับรองผ่านการอบรมใช้ได้ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย))  
  

 
 ติดต่อไทยรี เทรนนิ่ง โทร. 02-276-9112-4 อีเมล์ technic@trtraining.co.th 

ช่วงวันที่อบรมสามารถเลือกได้ 4 ช่วง ดังน้ี: 

 วันเสาร์ที่  17  ถึงวันอาทติย์ที่  18  มกราคม  2558  (ปดิรับสมคัรวันที่ 9 มกราคม 2558) 

 วันเสาร์ที่  14  ถึงวันอาทติย์ที่  15  มีนาคม  2558  (ปิดรับสมคัรวันที ่27 กมุภาพันธ์ 2558) 

 วันเสาร์ที่  18  ถึงวันอาทติย์ที่  19  เมษายน  2558  (ปดิรับสมคัรวันที่ 27 มีนาคม 2558) 

 วันเสาร์ที่  16  ถึงวันอาทติย์ที่  17  พฤษภาคม 2558  (ปิดรับสมัครวันที่ 24 เมษายน 2558) 

 วันเสาร์ที่  11  ถึงวันอาทติย์ที่  12  กรกฎาคม 2558  (ปิดรับสมัครวันที่ 26 มถิุนายน 2558) 

 วันเสาร์ที่  19  ถึงวันอาทติย์ที่  20  กันยายน  2558  (ปดิรับสมคัรวันที่ 28 สิงหาคม 2558) 

 วันเสาร์ที่  17  ถึงวันอาทติย์ที่  18  ตุลาคม  2558  (ปิดรับสมคัรวันที ่25 กันยายน 2558) 

 วันเสาร์ที่  19  ถึงวันอาทติย์ที่  20 ธันวาคม 2558  (ปิดรับสมคัรวันที ่28 พฤศจิกายน 2558) 
 

หมายเหตุ 

1. จ านวนชั่วโมงการเรียนรู้ในแต่ละหมวดความรู้ต้องครบตามประกาศของส านักงาน คปภ. ก าหนด 

- หมวด Law,  Regulation & Ethics [LE] จ านวนชั่วโมงการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง 
- หมวด Technical & Business Knowledge [TB] จ านวนชั่วโมงการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง 

- หมวด                            จ ากัดจ ำนวนชั่วโมงการเรียนรู ้

2. วันเสาร์ เวลาอบรม 8.30 – 19.30 น. /วันอาทิตย์ เวลาอบรม 8.30 – 16.00 น.  

(หัวข้อละ 3-4 ชั่วโมง) 

3. การจัดอบรมแต่ละครั้งจ านวนขั้นต่ าครั้งละ25 คนและสูงสุดไม่เกิน 60 คน 

44..  โปรดเข้าอบรมตรงเวลา  หากท่านเข้โปรดเข้าอบรมตรงเวลา  หากท่านเข้าอบรมสายเกิน  30 นาที หรือาอบรมสายเกิน  30 นาที หรือหากเข้าอบรมหากเข้าอบรม  

ไม่ครบจ านวนชั่วโมงในหัวข้อนั้นๆ จะไม่ครบจ านวนชั่วโมงในหัวข้อนั้นๆ จะขอตัดสิทธิการเข้าอบรมตามระเบียบของ ขอตัดสิทธิการเข้าอบรมตามระเบียบของ   

ส านักงาน คปภ. และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ินส านักงาน คปภ. และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน  



 
 

  

 

หลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าปหลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ระกันภัย 

ครั้งที่ 4 เป็นต้นไปครั้งที่ 4 เป็นต้นไป  

โรงแรมเดอะพาลาสโซ  
เริ่มอบรม 8.30 น. (สายเกิน 30 นาที ขอตัดสิทธกิารเข้าอบรม) 

  

การเดินทางไปโรงแรมเดอะพาลาสโซ:- 
รถประจ าทาง ปอ./ยูโร: 12, 514, 517, 137, 36, 73, 185, 206, 529 

ธรรมดา: 54, 36ก., 74, 98, 117, 136, 163, 179 

ลงป้ายหน้าโรงแรมดิเอมเมอรัลด ์(ถ.รัชดาภเิษก)  เดินทางขวาเข้าซอยเนียมอุทศิ 

โรงแรมเดอะพาลาสโซอยู่ดา้นขวา ตรงข้าม 7-eleven 

รถไฟใตด้ิน 

MRT 

สถานีห้วยขวาง  ออกทางประตู 3 (โรงแรมดิเอมเมอรัลด์) เดินเลียบริมถนน   

เลี้ยวขวาเข้าซอยเนียมอุทศิ โรงแรมเดอะพาลาสโซอยูด่้านขวา ตรงข้าม 7-eleven 

รถส่วนตวั จอดรถด้านข้างโรงแรม 

โรงแรมเดอะพาลาสโซ อยู่ซอยข้างโรงแรมดิเอมเมอรัลด์ฝั่งขวามอื 
โทร. 02-276-4995-9  www.palazzobangkok.com 



 
 
 
 
 
 

ตารางการจดัอบรมหลกัสูตรขอรับ/ขอต่ออายุฯ 
ส าหรับตัวแทน/นายหน้า จัดในภูมภิาค 2558 

(โรงแรมอมรินทร์ ลากนู อ.เมือง จ.พษิณุโลก) 
ปิดรับสมคัร วนัศุกร์ท่ี 9 มกราคม 2558 



           บริษัท ไทยรี เทรนนิ่ง จ ำกัด  โทร. 02-276-9112-4

  

22122014_AB_พิษณุโลก_Jan2015.doc 1 

ตารางการจัดอบรมขอรับ/ขอต่ออายุฯ ตารางการจัดอบรมขอรับ/ขอต่ออายุฯ   

ส าหรับตัวแทน นายหน้า ส าหรับตัวแทน นายหน้า จัดในภูมิภาค 255จัดในภูมิภาค 25588  
 

 

โรงแรมอมรินทร์ ลากูน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลกโรงแรมอมรินทร์ ลากูน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  

  

วันที่อบรม หลักสูตร 

ค่าบริการอบรมท่านละ (รวมVAT) 

บริษัท 
สมาชิก 

ไม่ใช่ 
บริษัทสมาชิก 

20  มกราคม  2558 
ขอต่อใบอนุญำตเป็นนายหน้าประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 1  (B1)  เวลำ  8.30 – 19.30 น.  (10 ชม.) 

1,500 บำท 2,200 บำท 

ขอต่อใบอนุญำตเป็นนายหน้าประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 2  (B2)  เวลำ  8.30 – 19.30 น.  (10 ชม.) 

1,500 บำท 2,200 บำท 

ขอต่อใบอนุญำตเป็นนายหน้าประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 3  (B3)  เวลำ  8.30 – 19.30 น.  (10 ชม.) 

1,500 บำท 2,200 บำท 

21  มกราคม  2558 
ขอรับใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย   
(A0)  เวลำ  9.00 – 16.00 น.  (6 ชม.) 

750 บำท 1,500 บำท 

ขอต่อใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 1  (A1)  เวลำ  9.00 – 16.00 น.  (6 ชม.) 

750 บำท 1,500 บำท 

ขอต่อใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 2  (A2)  เวลำ  9.00 – 16.00 น.  (6 ชม.) 

750 บำท 1,500 บำท 

ขอต่อใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 3  (A3)  เวลำ  8.30 – 20.30 น.  (11 ชม.) 

1,500 บำท 2,200 บำท 

 รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรมของบริษัท 

หมายเหตุ 

 ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่  9  มกราคม  2558 

 การจัดอบรมแต่ละคร้ังจ านวนข้ันต่ าคร้ังละ 15 คนและสูงสุดไมเ่กิน 35 คน 

 ตารางการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง  กรุณาสอบถามก่อนการสมัคร 

  โปรดเข้าอบรมตรงเวลา  หากท่านเข้าอบรมสายเกิน  30 โปรดเข้าอบรมตรงเวลา  หากท่านเข้าอบรมสายเกิน  30 นาที หรือนาที หรือ  

อยู่ไม่ครบทั้งหลักสูตร บริษัทฯ ขอตัดสิทธิการเข้าอบรมตามระเบียบของ อยู่ไม่ครบทั้งหลักสูตร บริษัทฯ ขอตัดสิทธิการเข้าอบรมตามระเบียบของ 

ส านักงาน คปภ. และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งส้ินส านักงาน คปภ. และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งส้ิน  

วิธีการนับว่าต่ออายุคร้ังที่เท่าไร เพื่อป้องกันการความผิดพลาดในการเข้าอบรม
ผิดหลักสูตร ให้สังเกตทะเบียนเลขที่ ................. ในใบอนุญาตฯ  

กรณีที่หมดอายุภายในกรณีที่หมดอายุภายใน  

ปี  255ปี  25588  
แสดงว่า  

570xxxxxxx ต่ออายุคร้ังที่  1  

560xxxxxxx ต่ออายุคร้ังที่  2  

550xxxxxxx ต่ออายุคร้ังที่  3  
  

ข้อมูลเพ่ิมเติม  http://www.thaireservices.com/trtraining 

ทางเลือกใหม่ ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ท่ี www.trtraining.co.th 

ปิดรับสมัคร 
วันศุกร์ที่ 
9 มกราคม 2558 

http://www.thaireservices.com/trtraining
http://www.trtraining.co.th/


           บริษัท ไทยรี เทรนนิ่ง จ ำกัด  โทร. 02-276-9112-4

  

22122014_AB_พิษณุโลก_Jan2015.doc 2 

2200  ––  2211    มกราคม  255มกราคม  25588  

โรงแรมอมรินทร์ ลากูนโรงแรมอมรินทร์ ลากูน  

52/299  ถนนพระองคขาว  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก52/299  ถนนพระองคขาว  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  

เบอร์โทร.  เบอร์โทร.  005555--222200--999999  
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ตารางการจดัอบรมหลกัสูตรขอรับ/ขอต่ออายุฯ 
ส าหรับตัวแทน/นายหน้า จัดในภูมภิาค 2558 
(โรงแรม บีพ ีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา) 

ปิดรับสมคัร วนัศุกร์ท่ี 23 มกราคม 2558 



           บริษัท ไทยรี เทรนนิ่ง จ ำกัด  โทร. 02-276-9112-4

  

22122014_AB_หำดใหญ_่Feb2015.doc 1 

ตารางการจัดอบรมขอรับ/ขอต่ออายุฯ ตารางการจัดอบรมขอรับ/ขอต่ออายุฯ   

ส าหรับตัวแทน นายหน้า ส าหรับตัวแทน นายหน้า จัดในภูมิภาค 255จัดในภูมิภาค 25588  
 

 

โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่    อ าเภออ าเภอหาดใหญ่หาดใหญ่    จังหวัดจังหวัดสงขลาสงขลา  

  

วันที่อบรม หลักสูตร 

ค่าบริการอบรมท่านละ (รวมVAT) 

บริษัท 
สมาชิก 

ไม่ใช่ 
บริษัทสมาชิก 

16  กุมภาพันธ์  2558 
ขอต่อใบอนุญำตเป็นนายหน้าประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 1  (B1)  เวลำ  8.30 – 19.30 น.  (10 ชม.) 

1,500 บำท 2,200 บำท 

ขอต่อใบอนุญำตเป็นนายหน้าประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 2  (B2)  เวลำ  8.30 – 19.30 น.  (10 ชม.) 

1,500 บำท 2,200 บำท 

ขอต่อใบอนุญำตเป็นนายหน้าประกันวินำศภัย 
คร้ังท่ี 3  (B3)  เวลำ  8.30 – 19.30 น.  (10 ชม.) 

1,500 บำท 2,200 บำท 

17  กุมภาพันธ์  2558 
ขอรับใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย   
(A0)  เวลำ  9.00 – 16.00 น.  (6 ชม.) 

750 บำท 1,500 บำท 

ขอต่อใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 1  (A1)  เวลำ  9.00 – 16.00 น.  (6 ชม.) 

750 บำท 1,500 บำท 

ขอต่อใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 2  (A2)  เวลำ  9.00 – 16.00 น.  (6 ชม.) 

750 บำท 1,500 บำท 

ขอต่อใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 3  (A3)  เวลำ  8.30 – 20.30 น.  (11 ชม.) 

1,500 บำท 2,200 บำท 

 รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรมของบริษัท 

หมายเหตุ 

 ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่  23  มกราคม  2558 

 การจัดอบรมแต่ละคร้ังจ านวนข้ันต่ าคร้ังละ 15 คนและสูงสุดไมเ่กิน 35 คน 

 ตารางการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง  กรุณาสอบถามก่อนการสมัคร 

  โปรดเข้าอบรมตรงเวลา  หากท่โปรดเข้าอบรมตรงเวลา  หากท่านเข้าอบรมสายเกิน  30 นาที หรือานเข้าอบรมสายเกิน  30 นาที หรือ  

อยู่ไม่ครบทั้งหลักสูตร บริษัทฯ ขอตัดสิทธิการเข้าอบรมตามระเบียบของ อยู่ไม่ครบทั้งหลักสูตร บริษัทฯ ขอตัดสิทธิการเข้าอบรมตามระเบียบของ 

ส านักงาน คปภ. และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งส้ินส านักงาน คปภ. และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งส้ิน  

วิธีการนับว่าต่ออายุคร้ังที่เท่าไร เพื่อป้องกันการความผิดพลาดในการเข้าอบรม
ผิดหลักสูตร ให้สังเกตทะเบียนเลขที่ ................. ในใบอนุญาตฯ  

กรณีที่หมดอายุภายในกรณีที่หมดอายุภายใน  

ปี  255ปี  25588  
แสดงว่า  

570xxxxxxx ต่ออายุคร้ังที่  1  

560xxxxxxx ต่ออายุคร้ังที่  2  

550xxxxxxx ต่ออายุคร้ังที่  3  
  

ข้อมูลเพ่ิมเติม  http://www.thaireservices.com/trtraining 

ทางเลือกใหม่ ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ท่ี www.trtraining.co.th 

ปิดรับสมัคร 
วันศุกร์ที่ 
23 มกราคม 2558 

http://www.thaireservices.com/trtraining
http://www.trtraining.co.th/


           บริษัท ไทยรี เทรนนิ่ง จ ำกัด  โทร. 02-276-9112-4

  

22122014_AB_หำดใหญ_่Feb2015.doc 2 

1166  ––  1177    กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์    25525588  

โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่  

74 ถนนเสน่หานุสรณ์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงข74 ถนนเสน่หานุสรณ์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาลา  

เบอร์โทร.  เบอร์โทร.  007744--335555--335555--6622  

  

  

 

 



 
 
 
 
 

 

ตารางการจดัอบรมหลกัสูตรขอรับ/ขอต่ออายุฯ 
ส าหรับตัวแทน/นายหน้า จัดในภูมภิาค 2558 

(โรงแรมแซนดาเล รีสอร์ท พทัยา จ.ชลบุรี) 
ปิดรับสมคัร วนัศุกร์ท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 



           บริษัท ไทยรี เทรนนิ่ง จ ำกัด  โทร. 02-276-9112-4

  

22122014_AB_ชลบุรี_Mar2015.doc 1 

ตารางการจัดอบรมขอรับ/ขอต่ออายุฯ ตารางการจัดอบรมขอรับ/ขอต่ออายุฯ   

ส าหรับตัวแทน นายหน้า ส าหรับตัวแทน นายหน้า จัดในภูมิภาค 255จัดในภูมิภาค 25588  
 

 

โรงแรมแซนดาเลรีสอร์ท พัทยาโรงแรมแซนดาเลรีสอร์ท พัทยา  จ.ชลบุรีจ.ชลบุรี  

  

วันที่อบรม หลักสูตร 

ค่าบริการอบรมท่านละ (รวมVAT) 

บริษัท 

สมาชิก 
ไม่ใช่ 

บริษัทสมาชิก 

17  มีนาคม  2558 
ขอต่อใบอนุญำตเป็นนายหน้าประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 1  (B1)  เวลำ  8.30 – 19.30 น.  (10 ชม.) 

1,500 บำท 2,200 บำท 

ขอต่อใบอนุญำตเป็นนายหน้าประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 2  (B2)  เวลำ  8.30 – 19.30 น.  (10 ชม.) 

1,500 บำท 2,200 บำท 

ขอต่อใบอนุญำตเป็นนายหน้าประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 3  (B3)  เวลำ  8.30 – 19.30 น.  (10 ชม.) 

1,500 บำท 2,200 บำท 

18  มีนาคม  2558 
ขอรับใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย   
(A0)  เวลำ  9.00 – 16.00 น.  (6 ชม.) 

750 บำท 1,500 บำท 

ขอต่อใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 1  (A1)  เวลำ  9.00 – 16.00 น.  (6 ชม.) 

750 บำท 1,500 บำท 

ขอต่อใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 2  (A2)  เวลำ  9.00 – 16.00 น.  (6 ชม.) 

750 บำท 1,500 บำท 

ขอต่อใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 3  (A3)  เวลำ  8.30 – 20.30 น.  (11 ชม.) 

1,500 บำท 2,200 บำท 

 รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรมของบริษัท 

หมายเหตุ 

 ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่  27  กุมภาพันธ์  2558 

 การจัดอบรมแต่ละคร้ังจ านวนข้ันต่ าคร้ังละ 15 คนและสูงสุดไมเ่กิน 35 คน 

 ตารางการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง  กรุณาสอบถามก่อนการสมัคร 

  โปรดเข้าอบรมตรงเวลา  หากท่านเข้าอบรมสายเกิน  30 นาที หรือโปรดเข้าอบรมตรงเวลา  หากท่านเข้าอบรมสายเกิน  30 นาที หรือ  

อยู่ไม่ครบทั้งหลักสูตร บริษัทฯ ขอตัดสิทธิการเข้าอบรมตามระเบียบของ อยู่ไม่ครบทั้งหลักสูตร บริษัทฯ ขอตัดสิทธิการเข้าอบรมตามระเบียบของ 

ส านักงาน คปภ. และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งส้ินส านักงาน คปภ. และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งส้ิน  

วิธีการนับว่าต่ออายุคร้ังที่เท่าไร เพื่อป้องกันการความผิดพลาดในการเข้าอบรม
ผิดหลักสูตร ให้สังเกตทะเบียนเลขที่ ................. ในใบอนุญาตฯ  

กรณีที่หมดอายุภายในกรณีที่หมดอายุภายใน  

ปี  255ปี  25588  
แสดงว่า  

570xxxxxxx ต่ออายุคร้ังที่  1  

560xxxxxxx ต่ออายุคร้ังที่  2  

550xxxxxxx ต่ออายุคร้ังที่  3  
  

ข้อมูลเพ่ิมเติม  http://www.thaireservices.com/trtraining 

ทางเลือกใหม่ ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ท่ี www.trtraining.co.th 

ปิดรับสมัคร 
วันศุกร์ที่ 
27 กุมภาพันธ์ 58 

http://www.thaireservices.com/trtraining
http://www.trtraining.co.th/


           บริษัท ไทยรี เทรนนิ่ง จ ำกัด  โทร. 02-276-9112-4

  

22122014_AB_ชลบุรี_Mar2015.doc 2 

1177  ––  1188    มีนาคมมีนาคม    25525588  

โรงแรมโรงแรมแซนดาเลรีสอร์ท พัทยาแซนดาเลรีสอร์ท พัทยา  

389389  ถ.ถ.พัทยาสาย 1 (เลียบชายหาด) พัทยาสาย 1 (เลียบชายหาด) ออ..บางละมุงบางละมุง  จ.ชลบุรีจ.ชลบุรี  

เบอร์โทร.  038เบอร์โทร.  038--422422--660660--33  

  

 

 



 
 
 
 
 

 

ตารางการจดัอบรมหลกัสูตรขอรับ/ขอต่ออายุฯ 
ส าหรับตัวแทน/นายหน้า จัดในภูมภิาค 2558 

(โรงแรมขวญัมอ มหาวทิยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น) 
ปิดรับสมคัร วนัจนัทร์ท่ี 4 พฤษภาคม 2558 



           บริษัท ไทยรี เทรนนิ่ง จ ำกัด  โทร. 02-276-9112-4

  
 

22122014_AB_ขอนแกน่_May2015.doc 1 

ตารางการจัดอบรมขอรับ/ขอต่ออายุฯ ตารางการจัดอบรมขอรับ/ขอต่ออายุฯ   

ส าหรับตัวแทน นายหน้า ส าหรับตัวแทน นายหน้า จัดในภูมิภาค 255จัดในภูมิภาค 25588  
 

 

โรงแรมขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่นโรงแรมขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น  

  

วันที่อบรม หลักสูตร 

ค่าบริการอบรมท่านละ (รวมVAT) 

บริษัท 

สมาชิก 
ไม่ใช่ 

บริษัทสมาชิก 

19  พฤษภาคม  2558 
ขอต่อใบอนุญำตเป็นนายหน้าประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 1  (B1)  เวลำ  8.30 – 19.30 น.  (10 ชม.) 

1,500 บำท 2,200 บำท 

ขอต่อใบอนุญำตเป็นนายหน้าประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 2  (B2)  เวลำ  8.30 – 19.30 น.  (10 ชม.) 

1,500 บำท 2,200 บำท 

ขอต่อใบอนุญำตเป็นนายหน้าประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 3  (B3)  เวลำ  8.30 – 19.30 น.  (10 ชม.) 

1,500 บำท 2,200 บำท 

20  พฤษภาคม  2558 
ขอรับใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย   
(A0)  เวลำ  9.00 – 16.00 น.  (6 ชม.) 

750 บำท 1,500 บำท 

ขอต่อใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 1  (A1)  เวลำ  9.00 – 16.00 น.  (6 ชม.) 

750 บำท 1,500 บำท 

ขอต่อใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 2  (A2)  เวลำ  9.00 – 16.00 น.  (6 ชม.) 

750 บำท 1,500 บำท 

ขอต่อใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 3  (A3)  เวลำ  8.30 – 20.30 น.  (11 ชม.) 

1,500 บำท 2,200 บำท 

 รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรมของบริษัท 

หมายเหตุ 

 ปิดรับสมัครวันจันทร์ที่  4  พฤษภาคม  2558 

 การจัดอบรมแต่ละคร้ังจ านวนข้ันต่ าคร้ังละ 15 คนและสูงสุดไมเ่กิน 35 คน 

 ตารางการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง  กรุณาสอบถามก่อนการสมัคร 

  โปรดเข้าอบรมตรงเวลา  หากท่านเข้าอบรมสายเกิน  30 นาทีโปรดเข้าอบรมตรงเวลา  หากท่านเข้าอบรมสายเกิน  30 นาที  หรือหรือ  

อยู่ไม่ครบทั้งหลักสูตร บริษัทฯ ขอตัดสิทธิการเข้าอบรมตามระเบียบของ อยู่ไม่ครบทั้งหลักสูตร บริษัทฯ ขอตัดสิทธิการเข้าอบรมตามระเบียบของ 

ส านักงาน คปภ. และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งส้ินส านักงาน คปภ. และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งส้ิน  

วิธีการนับว่าต่ออายุคร้ังที่เท่าไร เพื่อป้องกันการความผิดพลาดในการเข้าอบรม
ผิดหลักสูตร ให้สังเกตทะเบียนเลขที่ ................. ในใบอนุญาตฯ  

กรณีที่หมดอายุภายในกรณีที่หมดอายุภายใน  

ปี  255ปี  25588  
แสดงว่า  

570xxxxxxx ต่ออายุคร้ังที่  1  

560xxxxxxx ต่ออายุคร้ังที่  2  

550xxxxxxx ต่ออายุคร้ังที่  3  
  

ข้อมูลเพ่ิมเติม  http://www.thaireservices.com/trtraining 

ทางเลือกใหม่ ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ท่ี www.trtraining.co.th 

ปิดรับสมัคร 
วันจันทร์ที่ 
4 พฤษภาคม 58 

http://www.thaireservices.com/trtraining
http://www.trtraining.co.th/


           บริษัท ไทยรี เทรนนิ่ง จ ำกัด  โทร. 02-276-9112-4

  
 

22122014_AB_ขอนแกน่_May2015.doc 2 

1919  ––  2200    พฤษภาคม  255พฤษภาคม  25588  

แผนที่ แผนที่ โรงแรมขวัญมอ มหาวิทยาลับขอนแก่นโรงแรมขวัญมอ มหาวิทยาลับขอนแก่น  

123 หมู่ 16 ต.123 หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่นในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  

เบอร์โทร. 043เบอร์โทร. 043--343343--097097,,  043043--203203--158158  

  

 

 



 
 
 
 
 

 

ตารางการจดัอบรมหลกัสูตรขอรับ/ขอต่ออายุฯ 
ส าหรับตัวแทน/นายหน้า จัดในภูมภิาค 2558 

(โรงแรมลานนา พาเลซ 2004 อ.เมอืง จ.เชียงใหม่) 
ปิดรับสมคัร วนัศุกร์ท่ี 5 มิถุนายน 2558 



           บริษัท ไทยรี เทรนนิ่ง จ ำกัด  โทร. 02-276-9112-4

  

22122014_AB_เชียงใหม_่June2015.doc 1 

ตารางการจัดอบรมขอรับ/ขอต่ออายุฯ ตารางการจัดอบรมขอรับ/ขอต่ออายุฯ   

ส าหรับตัวแทน นายหน้า ส าหรับตัวแทน นายหน้า จัดในภูมิภาค 255จัดในภูมิภาค 25588  
 

 

โรงแรมลานนา พาเลซ 2004  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่โรงแรมลานนา พาเลซ 2004  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

  

วันที่อบรม หลักสูตร 

ค่าบริการอบรมท่านละ (รวมVAT) 

บริษัท 
สมาชิก 

ไม่ใช่ 
บริษัทสมาชิก 

23  มถิุนายน  2558 
ขอต่อใบอนุญำตเป็นนายหน้าประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 1  (B1)  เวลำ  8.30 – 19.30 น.  (10 ชม.) 

1,500 บำท 2,200 บำท 

ขอต่อใบอนุญำตเป็นนายหน้าประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 2  (B2)  เวลำ  8.30 – 19.30 น.  (10 ชม.) 

1,500 บำท 2,200 บำท 

ขอต่อใบอนุญำตเป็นนายหน้าประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 3  (B3)  เวลำ  8.30 – 19.30 น.  (10 ชม.) 

1,500 บำท 2,200 บำท 

24  มถิุนายน  2558 
ขอรับใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย   
(A0)  เวลำ  9.00 – 16.00 น.  (6 ชม.) 

750 บำท 1,500 บำท 

ขอต่อใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 1  (A1)  เวลำ  9.00 – 16.00 น.  (6 ชม.) 

750 บำท 1,500 บำท 

ขอต่อใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 2  (A2)  เวลำ  9.00 – 16.00 น.  (6 ชม.) 

750 บำท 1,500 บำท 

ขอต่อใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 3  (A3)  เวลำ  8.30 – 20.30 น.  (11 ชม.) 

1,500 บำท 2,200 บำท 

 รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรมของบริษัท 

หมายเหตุ 

 ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่  5  มิถุนายน  2558 

 การจัดอบรมแต่ละคร้ังจ านวนข้ันต่ าคร้ังละ 15 คนและสูงสุดไมเ่กิน 35 คน 

 ตารางการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง  กรุณาสอบถามก่อนการสมัคร 

  โปรดเข้าอบรมตรงเวลา  หากท่านเข้าอบรมสายเโปรดเข้าอบรมตรงเวลา  หากท่านเข้าอบรมสายเกิน  30 นาที หรือกิน  30 นาที หรือ  

อยู่ไม่ครบทั้งหลักสูตร บริษัทฯ ขอตัดสิทธิการเข้าอบรมตามระเบียบของ อยู่ไม่ครบทั้งหลักสูตร บริษัทฯ ขอตัดสิทธิการเข้าอบรมตามระเบียบของ 

ส านักงาน คปภ. และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งส้ินส านักงาน คปภ. และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งส้ิน  

วิธีการนับว่าต่ออายุคร้ังที่เท่าไร เพื่อป้องกันการความผิดพลาดในการเข้าอบรม
ผิดหลักสูตร ให้สังเกตทะเบียนเลขที่ ................. ในใบอนุญาตฯ  

กรณีที่หมดอายุภายในกรณีที่หมดอายุภายใน  

ปี  255ปี  25588  
แสดงว่า  

570xxxxxxx ต่ออายุคร้ังที่  1  

560xxxxxxx ต่ออายุคร้ังที่  2  

550xxxxxxx ต่ออายุคร้ังที่  3  
  

ข้อมูลเพ่ิมเติม  http://www.thaireservices.com/trtraining 

ทางเลือกใหม่ ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ท่ี www.trtraining.co.th 

ปิดรับสมัคร 
วันศุกร์ที่ 
5 มิถุนายน 58 

http://www.thaireservices.com/trtraining
http://www.trtraining.co.th/


           บริษัท ไทยรี เทรนนิ่ง จ ำกัด  โทร. 02-276-9112-4

  

22122014_AB_เชียงใหม_่June2015.doc 2 

2323  ––  2424    มิถุนายนมิถุนายน    25525588  

โรงแรมลานนา พาเลซ 2004  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่โรงแรมลานนา พาเลซ 2004  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

184 ถนนช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่184 ถนนช้างคลาน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  

เบอเบอร์โทร.  053 270 722ร์โทร.  053 270 722  

  



 
 
 
 
 

 

ตารางการจดัอบรมหลกัสูตรขอรับ/ขอต่ออายุฯ 
ส าหรับตัวแทน/นายหน้า จัดในภูมภิาค 2558 

(โรงแรมเค พาร์ค อ.เมอืง จ.สุราษฏร์ธานี) 
ปิดรับสมคัร วนัศุกร์ท่ี 26 มิถุนายน 2558 



           บริษัท ไทยรี เทรนนิ่ง จ ำกัด  โทร. 02-276-9112-4

  
 

22122014_AB_สุรำษฎร_์July2015.doc 1 

ตารางการจัดอบรมขอรับ/ขอต่ออายุฯ ตารางการจัดอบรมขอรับ/ขอต่ออายุฯ   

ส าหรับตัวแทน นายหน้า ส าหรับตัวแทน นายหน้า จัดในภูมิภาค 255จัดในภูมิภาค 25588  
 

 

โโรงแรม เครงแรม เค  พาร์ค พาร์ค     อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

  

วันที่อบรม หลักสูตร 

ค่าบริการอบรมท่านละ (รวมVAT) 

บริษัท 

สมาชิก 
ไม่ใช่ 

บริษัทสมาชิก 

14  กรกฎาคม  2558 
ขอต่อใบอนุญำตเป็นนายหน้าประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 1  (B1)  เวลำ  8.30 – 19.30 น.  (10 ชม.) 

1,500 บำท 2,200 บำท 

ขอต่อใบอนุญำตเป็นนายหน้าประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 2  (B2)  เวลำ  8.30 – 19.30 น.  (10 ชม.) 

1,500 บำท 2,200 บำท 

ขอต่อใบอนุญำตเป็นนายหน้าประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 3  (B3)  เวลำ  8.30 – 19.30 น.  (10 ชม.) 

1,500 บำท 2,200 บำท 

15  กรกฎาคม  2558 
ขอรับใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย   
(A0)  เวลำ  9.00 – 16.00 น.  (6 ชม.) 

750 บำท 1,500 บำท 

ขอต่อใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 1  (A1)  เวลำ  9.00 – 16.00 น.  (6 ชม.) 

750 บำท 1,500 บำท 

ขอต่อใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 2  (A2)  เวลำ  9.00 – 16.00 น.  (6 ชม.) 

750 บำท 1,500 บำท 

ขอต่อใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 3  (A3)  เวลำ  8.30 – 20.30 น.  (11 ชม.) 

1,500 บำท 2,200 บำท 

 รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรมของบริษัท 

หมายเหตุ 

 ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่  26  มิถุนายน  2558 

 การจัดอบรมแต่ละคร้ังจ านวนข้ันต่ าคร้ังละ 15 คนและสูงสุดไมเ่กิน 35 คน 

 ตารางการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง  กรุณาสอบถามก่อนการสมัคร 

  โปรดเข้าอบรมตรงเวลา  หากท่านเข้าอบรมสายเกิโปรดเข้าอบรมตรงเวลา  หากท่านเข้าอบรมสายเกิน  30 นาที หรือน  30 นาที หรือ  

อยู่ไม่ครบทั้งหลักสูตร บริษัทฯ ขอตัดสิทธิการเข้าอบรมตามระเบียบของ อยู่ไม่ครบทั้งหลักสูตร บริษัทฯ ขอตัดสิทธิการเข้าอบรมตามระเบียบของ 

ส านักงาน คปภ. และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งส้ินส านักงาน คปภ. และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งส้ิน  

วิธีการนับว่าต่ออายุคร้ังที่เท่าไร เพื่อป้องกันการความผิดพลาดในการเข้าอบรม
ผิดหลักสูตร ให้สังเกตทะเบียนเลขที่ ................. ในใบอนุญาตฯ  

กรณีที่หมดอายุภายในกรณีที่หมดอายุภายใน  

ปี  255ปี  25588  
แสดงว่า  

570xxxxxxx ต่ออายุคร้ังที่  1  

560xxxxxxx ต่ออายุคร้ังที่  2  

550xxxxxxx ต่ออายุคร้ังที่  3  
  

ข้อมูลเพ่ิมเติม  http://www.thaireservices.com/trtraining 

ทางเลือกใหม่ ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ท่ี www.trtraining.co.th 

ปิดรับสมัคร 
วันศุกร์ที่ 
26 มิถุนายน 58 

http://www.thaireservices.com/trtraining
http://www.trtraining.co.th/
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1144  ––  1155    กรกฎาคม  255กรกฎาคม  25588  

โรงแรม เค พาร์คโรงแรม เค พาร์ค    จ.สุราษฎร์ธานีจ.สุราษฎร์ธานี  

99/99 ถ.กาญจนวิถี99/99 ถ.กาญจนวิถี  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  84000อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  84000  

โโทร.077ทร.077--221133--770000--55  

 

 



 
 
 
 
 

 

ตารางการจดัอบรมหลกัสูตรขอรับ/ขอต่ออายุฯ 
ส าหรับตัวแทน/นายหน้าจัดในภูมภิาค 2558 

(โรงแรมโบนิโต้ ชิโนส์ อ.เมอืง จ.นครสวรรค์) 
ปิดรับสมคัร วนัศุกร์ท่ี 31 กรกฏาคม 2558 
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ตารางการจัดอบรมตารางการจัดอบรมขอรับ/ขอต่ออายุฯ ขอรับ/ขอต่ออายุฯ   

ส าหรับตัวแทน นายหน้า ส าหรับตัวแทน นายหน้า จัดในภูมิภาค 255จัดในภูมิภาค 25588  
 

 

โรงแรมโรงแรมโบนิโต้ ชิโนส์โบนิโต้ ชิโนส์    อ าเภอเมือง  จังหวัดอ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์  

  

วันที่อบรม หลักสูตร 

ค่าบริการอบรมท่านละ (รวมVAT) 

บริษัท 
สมาชิก 

ไม่ใช่ 
บริษัทสมาชิก 

25  สิงหาคม  2558 
ขอต่อใบอนุญำตเป็นนายหน้าประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 1  (B1)  เวลำ  8.30 – 19.30 น.  (10 ชม.) 

1,500 บำท 2,200 บำท 

ขอต่อใบอนุญำตเป็นนายหน้าประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 2  (B2)  เวลำ  8.30 – 19.30 น.  (10 ชม.) 

1,500 บำท 2,200 บำท 

ขอต่อใบอนุญำตเป็นนายหน้าประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 3  (B3)  เวลำ  8.30 – 19.30 น.  (10 ชม.) 

1,500 บำท 2,200 บำท 

26  สิงหาคม  2558 
ขอรับใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย   
(A0)  เวลำ  9.00 – 16.00 น.  (6 ชม.) 

750 บำท 1,500 บำท 

ขอต่อใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 1  (A1)  เวลำ  9.00 – 16.00 น.  (6 ชม.) 

750 บำท 1,500 บำท 

ขอต่อใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 2  (A2)  เวลำ  9.00 – 16.00 น.  (6 ชม.) 

750 บำท 1,500 บำท 

ขอต่อใบอนุญำตเป็นตัวแทนประกันวินำศภัย 
คร้ังที่ 3  (A3)  เวลำ  8.30 – 20.30 น.  (11 ชม.) 

1,500 บำท 2,200 บำท 

 รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรมของบริษัท 

หมายเหตุ 

 ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่  31  กรกฎาคม  2558 

 การจัดอบรมแต่ละคร้ังจ านวนข้ันต่ าคร้ังละ 15 คนและสูงสุดไมเ่กิน 35 คน 

 ตารางการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง  กรุณาสอบถามก่อนการสมัคร 

  โปรดเข้าอบรมตรงเวลา  หากท่านเโปรดเข้าอบรมตรงเวลา  หากท่านเข้าอบรมสายเกิน  30 นาที หรือข้าอบรมสายเกิน  30 นาที หรือ  

อยู่ไม่ครบทั้งหลักสูตร บริษัทฯ ขอตัดสิทธิการเข้าอบรมตามระเบียบของ อยู่ไม่ครบทั้งหลักสูตร บริษัทฯ ขอตัดสิทธิการเข้าอบรมตามระเบียบของ 

ส านักงาน คปภ. และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งส้ินส านักงาน คปภ. และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งส้ิน  

วิธีการนับว่าต่ออายุคร้ังที่เท่าไร เพื่อป้องกันการความผิดพลาดในการเข้าอบรม
ผิดหลักสูตร ให้สังเกตทะเบียนเลขที่ ................. ในใบอนุญาตฯ  

กรณีที่หมดอายุภายในกรณีที่หมดอายุภายใน  

ปี  255ปี  25588  
แสดงว่า  

570xxxxxxx ต่ออายุคร้ังที่  1  

560xxxxxxx ต่ออายุคร้ังที่  2  

550xxxxxxx ต่ออายุคร้ังที่  3  
  

ข้อมูลเพ่ิมเติม  http://www.thaireservices.com/trtraining 

ทางเลือกใหม่ ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ท่ี www.trtraining.co.th 

ปิดรับสมัคร 
วันศุกร์ที่ 
31 กรกฎาคม 58 

http://www.thaireservices.com/trtraining
http://www.trtraining.co.th/
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2255  ––  2266    สิงหาคมสิงหาคม    25525588  

โรงแรมโรงแรมโบนิโต้ ชิโนส์โบนิโต้ ชิโนส์    อ าเภอเมือง  จังหวัดอ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์  

314/29 ถนนสวรรค์วิถี ต314/29 ถนนสวรรค์วิถี ต..ปากน้ าโพ อปากน้ าโพ อ..เมือง จเมือง จ..นครสวรรค์นครสวรรค์  

เบอร์โทร.  เบอร์โทร.  056056--222277222277,,  081081--973973--70707070,,  081081--379379--31313131  

 


