
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

Happy @ Workplace                            
 (ทํางานอยา่งมคีวามสขุ) 

 

วทิยากร: ดร. ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากัด 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
ประสบการณ์ระดบังานบรหิารและเป็นผูเ้ชีSยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 

ทีSใคร ๆ ตอ้งถามถงึทั Wงวงการมากกวา่ 25 ปี 
 

26 ธนัวาคม 2561 
  09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีSจัดอบรมอาจเปลีSยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 
หลกัการและเหตผุล 
  
 องคก์รทีSจะประสบความสําเร็จไดย้่อมอาศัยพนักงานทีSมคีุณภาพและมทีัศนคตทิีSดใีนการทุม่เทอุทศิกายใจให ้
องคก์ร มีพลังในการขาย รักองคก์ร รักเพืSอนร่วมงาน รวมถงึตอ้งมีทัศนคตเิชงิบวก และ มีความสุข......แต่การทีS
พนักงานจะคดิหรอืปฏบิตัอิอกมาเชน่นัWนไดต้อ้งอาศยัการปลกูและสรา้งจติสาํนกึ 
หลักสูตรนีW จงึไดพั้ฒนาขึWนมาเพืSอใหพ้นักงาน ไดเ้รียนรูเ้ทคนคิในการปรับเปลีSยนทัศนคตใิหม้ีพลัง และสรา้งสรรค์
ผลงานจากพลังทีSมอียู่ โดยอาศัยกจิกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เกมส ์กจิกรรม เพืSอใหผู้เ้ขา้สัมมนาสามารถประยุกตแ์ละ
ตอ่ยอดความรูด้า้นนีWไดด้ว้ยตนเอง  
 
วตัถปุระสงค ์
 
1. เพืSอใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึความสขุ และสามารถสรา้งความสขุไดด้ว้ยตนเอง 
2. เพืSอสรา้งแรงบันดาลใจ ในชวีติการทํางาน 
3. เพืSอใหส้ามารถสรา้งความพอใจใหก้บัลกูคา้ และสรา้งความสําเร็จใหก้บัองคก์ร  

 
หวัขอ้การฝึกอบรม 
 

1. เป้าหมายในงาน และ เป้าหมายในชวีติ 
2. กจิกรรม การสรา้งแรงจูงใจ และ พลังใหต้นเอง (ขาย ขาย และ ขาย) 
3. การสรา้งความสขุใหก้บัตนเอง  
4. การฝ่าฟันปัญหา อปุสรรค และ สรา้งความสําเร็จขององคก์รร่วมกัน 
5. กจิกรรม แสดงพลังแหง่ความรัก และ ความทุม่เทใหลู้กคา้ และ องคก์ร  
6. พฒันาทกัษะชวีติ – เสรมิสรา้งมมุมองใหม่ๆ  
7. สรปุคําถามและคําตอบ 

 
 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 
ชําระภายใน 26 ธนัวาคม 2561 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 
บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 11 ธนัวาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีW 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีS 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีS 014-2-63503-8 

          ชืSอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีS 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืSอบรษัิทของท่าน และชืSอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัSงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั 
3.  หัก ณ ทีSจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีS 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีSไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.com 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบรม, สมัมนา, ความรูท้ัSวไป, ทักษะ, การทํางาน, ใหม้คีวามสขุ, Happy, @, Workplace 


