Public Training
แผนการอบรมประจําปี 2563 หลักสูตร จป.
หลักสูตร

จป.หัวหน้ างาน

เดือน

จป. บริหาร

คณะกรรมการ คปอ.

จป.เทคนิค

Trainer in Thai
www.trainerinthai.com

มกราคม

20 - 21 ม.ค.

16 - 17 ม.ค.

20 - 21 ม.ค.

27 - 29 ม.ค.

กุมภาพันธ์

17 - 18 ก.พ.

11 - 12 ก.พ.

11 - 12 ก.พ.

24 - 26 ก.พ.

มีนาคม

16 - 17 มี.ค.

9 - 10 มี.ค.

2 - 3 มี.ค.

24 - 26 มี.ค.

เมษายน

21 - 22 เม.ย.

8 - 9 เม.ย.

2 - 3 เม.ย.

27 - 29 เม.ย.

พฤษภาคม

19 - 20 พ.ค.

11 - 12 พ.ค.

7 - 8 พ.ค.

27 - 29 พ.ค.

มิถุนายน

15 - 16 มิ.ย.

8 - 9 มิ.ย.

1 - 2 มิ.ย.

22 - 24 มิ.ย.

กรกฎาคม

13 - 14 ก.ค.

8 - 9 ก.ค.

1 - 2 ก.ค.

20 - 22 ก.ค.

สิ งหาคม

17 - 18 ส.ค.

10 - 11 ส.ค.

3 - 4 ส.ค.

24 - 26 ส.ค.

กันยายน

14 - 15 ก.ย.

7 - 8 ก.ย.

1 - 2 ก.ย.

22 - 24 ก.ย.

ตุลาคม

19 - 20 ต.ค.

5 - 6 ต.ค.

1 - 2 ต.ค.

26 - 28 ต.ค.

พฤศจิกายน

16 - 17 พ.ย.

11 - 12 พ.ย.

2 - 3 พ.ย.

23 - 25 พ.ย.

ธันวาคม

14 - 15 ธ.ค.

3 - 4 ธ.ค.

1 - 2 ธ.ค.

22 - 24 ธ.ค.

ค่ าลงทะเบียน

2,500 บาท/ท่าน

2,500 บาท/ท่าน

2,500 บาท/ท่าน

3,500 บาท/ท่าน

สมัคร 3 คน*

2,250 บาท/ท่าน

2,250 บาท/ท่าน

2,250 บาท/ท่าน

3,000 บาท/ท่าน

สมัคร 5 คน*

2,000 บาท/ท่าน

2,000 บาท/ท่าน

2,000 บาท/ท่าน

2,800 บาท/ท่าน

SAFETY TRAINING

Public Training 2020
แผนการฝกอบรมประจําป 2563

* ราคาพิเศษ เมือ่ สมัครพร้อมกัน 3 คน หรือ 5 คนขึน้ ไป ในหลักสูตรและรุน่ เดียวกัน

สถานทีอ่ บรม: ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย
ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 เขตประเวศ (ใกล้สวนหลวงร.9)
สอบถามรายละเอียดและสํารองทีน่ งล่
ั ่ วงหน้าที่
โทรศัพท์ 02 328 2110 หรือ ทางเว็บไซต์ www.trainerinthai.com
02-328-2110

training@trainerinthai.com

02-328-2110
@trainerinthai
www.trainerinthai.com

training@trainerinthai.com
@trainerinthai

บริษท
ั เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด

Public Training
แผนการอบรมประจําปี 2563 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางาน
หลักสู ตร

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิ งหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

หลักสู ตร ผูอ้ นุญาต

3 ก.พ.

9 มี.ค.

7 เม.ย.

11 พ.ค.

8 มิ.ย.

8 ก.ค.

10 ส.ค.

7 ก.ย.

5 ต.ค.

11 พ.ย.

3 ธ.ค.

หลักสู ตร ผูค้ วบคุม ( 2 วัน)

3-4 ก.พ.

9-10 มี.ค.

7-8 เม.ย.

11-12 พ.ค.

8-9 มิ.ย.

8-9 ก.ค.

10-11 ส.ค.

7-8 ก.ย.

5-6 ต.ค.

11-12 พ.ย.

3-4 ธ.ค.

13-14 ก.พ.

11-12 มี.ค.

9-10 เม.ย.

7-8 พ.ค.

17-18 มิ.ย.

10-11 ก.ค.

13-14 ส.ค.

9-10 ก.ย.

14-15 ต.ค.

9-10 พ.ย.

8-9 ธ.ค.

5-7 ก.พ.

18-20 มี.ค.

23-25 เม.ย.

13-15 พ.ค.

4-6 มิ.ย.

15-17 ก.ค.

6-8 ส.ค.

16-18 ก.ย.

7-9 ต.ค.

18-20 พ.ย.

16-18 ธ.ค.

หลักสู ตรการทํางานในทีอ่ บั อากาศ

หลักสู ตร ผูป้ ฏิบตั ิงาน - ผูช้ ่วยเหลือ ( 2 วัน)
หลักสู ตร รวม 4 ผู ้ ( 3 วัน)
ผูอ้ นุญาต ผูค้ วบคุม ผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูช้ ่วยเหลือ

22-24 ม.ค.

27-29 ก.พ.

25-27 มิ.ย.

27-29 ส.ค.

29-31 ต.ค.

หลักสู ตรปั้นจั่น (วุฒิบตั ร 3 หลักสู ตร 4 ผู้ : ผู้บงั คับ, ผู้ให้ สัญญาณ ผู้ยดึ เกาะวัสดุ และ ผู้ควบคุม)
ปั้นจัน่ ชนิดเหนือศีรษะ Overhead Crane

27-28 ม.ค.

24-25 ก.พ.

24-25 มี.ค.

27-28 เม.ย.

27-28 พ.ค.

22-23 มิ.ย.

20-21 ก.ค.

24-25 ส.ค.

22-23 ก.ย.

26-27 ต.ค.

23-24 พ.ย.

22-23 ธ.ค.

ปั้นจัน่ ชนิดรถปั้ นจัน่ Mobile Crane

27-29 ม.ค.

24-26 ก.พ.

24-26 มี.ค.

27-29 เม.ย.

27-29 พ.ค.

22-24 มิ.ย.

20-22 ก.ค.

24-26 ส.ค.

22-24 ก.ย.

26-28 ต.ค.

23-25 พ.ย.

22-24 ธ.ค.

ความปลอดภัยในการใช้รถยก (Forklift)

30 ม.ค.

19 ก.พ.

23 มี.ค.

30 เม.ย.

18 พ.ค.

30 มิ.ย.

23 ก.ค.

19 ส.ค.

21 ก.ย.

21 ต.ค.

30 พ.ย.

21 ธ.ค.

การปฐมพยาบาลและ CPR & AED

30 ม.ค.

19 ก.พ.

23 มี.ค.

30 เม.ย.

18 พ.ค.

30 มิ.ย.

23 ก.ค.

19 ส.ค.

21 ก.ย.

21 ต.ค.

30 พ.ย.

21 ธ.ค.

หลักสู ตรความปลอดภัยเฉพาะด้ าน

6 มี.ค.

ความปลอดภัยในการทํางานกับไฟฟ้ า
เตรี ยมสอบ บุคลากรเฉพาะวัตถุอนั ตราย

3-4 ก.พ.

25 พ.ค.
2-3 เม.ย.

29 ก.ค.
1-2 มิ.ย.

25 ก.ย.
3-4 ส.ค.

26 พ.ย.
1-2 ต.ค.

1-2 ธ.ค.

การทํางานในที่สูง Work at height

7 มี.ค.

26 พ.ค.

30 ก.ค.

26 ก.ย.

27 พ.ย.

การติดตั้งและตรวจสอบนัง่ ร้าน

6-7 มี.ค.

25-26 พ.ค.

29-30 ก.ค.

25-26 ก.ย.

26-27 พ.ย.

การดับเพลิงขั้นต้น

12 มี.ค.

18 มิ.ย.

10 ก.ย.

12-13 มี.ค.

18-19 มิ.ย.

10-11 ก.ย.

การเฝ้ าระวังไฟ (Fire Watch)

สถานทีอ่ บรม: ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร์ อิน ไทย ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 เขตประเวศ (ใกล้สวนหลวงร.9)
สอบถามรายละเอียดและสํารองทีน่ งล่
ั ่ วงหน้าที่ โทรศัพท์ 02 328 2110 หรือ ทางเว็บไซต์ www.trainerinthai.com
02-328-2110

training@trainerinthai.com

www.trainerinthai.com

บริษท
ั เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด

