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หลักสูตร : การปฐมพยาบาลเบ้ืองตนและการชวยฟนคืนชีพ (First Aid and CPR) 
 

เดือน 
ระยอง ชลบุร ี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา 

ศูนยฝกอบรม NFSE โรงแรม ชล อนิเตอร โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูม ิ โรงแรม ริเวอรวิวเพลส 

กันยายน 2 9 16 23 

ตุลาคม 7 14 21 28 

พฤศจิกายน 4 11 18 25 

ธันวาคม 2 9 16 23 
     

เวลาฝกอบรม 

 
Pre-Test 08.30น. 

อบรมเวลา 

09.00-16.00 น. 

Post-test 16.15น. 

 
Pre-Test 08.30น. 

อบรมเวลา 

09.00-16.00 น. 

Post-test 16.15น. 

 
Pre-Test 08.30น. 

อบรมเวลา 

09.00-16.00 น. 

Post-test 16.15น. 

Pre-Test 08.30น. 

อบรมเวลา 

09.00-16.00 น. 

Post-test 16.15น. 

คาลงทะเบียน 
(ไมรวม Vat) 

1500 บาท 1500 บาท 1500 บาท 1500 บาท 

จํานวนรุนละ 15 – 20 ทาน 20-30 ทาน 20-30 ทาน 20-30 ทาน 
 

 

 

หลักสูตร : การทํางานบนท่ีสูง (Working at Height) 
 

เดือน 
ระยอง ชลบุร ี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา 

ศูนยฝกอบรม NFSE โรงแรม ชล อนิเตอร โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูม ิ โรงแรม ริเวอรวิวเพลส 

กันยายน 3 10 17 24 

ตุลาคม 1 8 15 29 

พฤศจิกายน 3 10 17 24 

ธันวาคม 1 8 15 22 
     

เวลาฝกอบรม 

 
Pre-Test 08.30น. 

อบรมเวลา 

09.00-16.00 น. 

Post-test 16.15น. 

 
Pre-Test 08.30น. 

อบรมเวลา 

09.00-16.00 น. 

Post-test 16.15น. 

 
Pre-Test 08.30น. 

อบรมเวลา 

09.00-16.00 น. 

Post-test 16.15น. 

Pre-Test 08.30น. 

อบรมเวลา 

09.00-16.00 น. 

Post-test 16.15น. 

คาลงทะเบียน 
(ไมรวม Vat) 

1500 บาท 1500 บาท 1500 บาท 1500 บาท 

จํานวนรุนละ 15 – 20 ทาน 20-30 ทาน 20-30 ทาน 20-30 ทาน 
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หลักสูตร : ผูเฝาระวังไฟ (Fire Watchman) 
 

เดือน 
ระยอง ชลบุร ี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา 

ศูนยฝกอบรม NFSE โรงแรม ชล อนิเตอร โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูม ิ โรงแรม ริเวอรวิวเพลส 

กันยายน 1 - - - 

ตุลาคม 6 - - - 

พฤศจิกายน 5 - - - 

ธันวาคม 3 - - - 
     

เวลาฝกอบรม 

 
Pre-Test 08.30น. 

อบรมเวลา 

09.00-16.00 น. 

Post-test 16.15น. 

  

 

คาลงทะเบียน 
(ไมรวม Vat) 

1500 บาท - - - 

จํานวนรุนละ 15 – 20 ทาน - - - 
 

 

 

หลักสูตร : ผูตรวจสอบนั่งราน (Scaffolding Inspector) 
 

เดือน 
ระยอง ชลบุร ี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา 

ศูนยฝกอบรม NFSE โรงแรม ชล อนิเตอร โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูม ิ โรงแรม ริเวอรวิวเพลส 

กันยายน 17-18 - 24-25 - 

ตุลาคม - 8-9 - 29-30 

พฤศจิกายน 5-6 19-20 - 26 

ธันวาคม - - 17-18 - 
     

เวลาฝกอบรม 

 
Pre-Test 08.30น. 

อบรมเวลา 

09.00-16.00 น. 

Post-test 16.15น. 

 
Pre-Test 08.30น. 

อบรมเวลา 

09.00-16.00 น. 

Post-test 16.15น. 

 
Pre-Test 08.30น. 

อบรมเวลา 

09.00-16.00 น. 

Post-test 16.15น. 

Pre-Test 08.30น. 

อบรมเวลา 

09.00-16.00 น. 

Post-test 16.15น. 

คาลงทะเบียน 
(ไมรวม Vat) 

4500 บาท 4500 บาท 4500 บาท 4500 บาท 

จํานวนรุนละ 10-15 ทาน 20-30 ทาน 20-30 ทาน 20-30 ทาน 
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หลักสูตร : การควบคุมแหลงพลังงานและการตัดแยกระบบ (Control of Hazard Energy: LOTO) 
 

เดือน 
ระยอง ชลบุร ี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา 

ศูนยฝกอบรม NFSE โรงแรม ชล อนิเตอร โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูม ิ โรงแรม ริเวอรวิวเพลส 

กันยายน 2 - 16 - 

ตุลาคม - 14 - 28 

พฤศจิกายน 4 - 18 - 

ธันวาคม 2 - 16 - 
     

เวลาฝกอบรม 

 
Pre-Test 08.30น. 

อบรมเวลา 

09.00-16.00 น. 

Post-test 16.15น. 

 
Pre-Test 08.30น. 

อบรมเวลา 

09.00-16.00 น. 

Post-test 16.15น. 

 
Pre-Test 08.30น. 

อบรมเวลา 

09.00-16.00 น. 

Post-test 16.15น. 

Pre-Test 08.30น. 

อบรมเวลา 

09.00-16.00 น. 

Post-test 16.15น. 

คาลงทะเบียน 
(ไมรวม Vat) 

1500 บาท 1500 บาท 1500 บาท 1500 บาท 

จํานวนรุนละ 15 – 20 ทาน 20-30 ทาน 20-30 ทาน 20-30 ทาน 
 

 

 

หลักสูตร : การขับรถเชิงปองกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving) 
 

เดือน 
ระยอง ชลบุร ี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา 

ศูนยฝกอบรม NFSE โรงแรม ชล อนิเตอร โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูม ิ โรงแรม ริเวอรวิวเพลส 

กันยายน - 10 - 24 

ตุลาคม 1 - 15 - 

พฤศจิกายน - 10 - 24 

ธันวาคม 1 - 15 - 
     

เวลาฝกอบรม 

 
Pre-Test 08.30น. 

อบรมเวลา 

09.00-16.00 น. 

Post-test 16.15น. 

 
Pre-Test 08.30น. 

อบรมเวลา 

09.00-16.00 น. 

Post-test 16.15น. 

 
Pre-Test 08.30น. 

อบรมเวลา 

09.00-16.00 น. 

Post-test 16.15น. 

Pre-Test 08.30น. 

อบรมเวลา 

09.00-16.00 น. 

Post-test 16.15น. 

คาลงทะเบียน 
(ไมรวม Vat) 

1500 บาท 1500 บาท 1500 บาท 1500 บาท 

จํานวนรุนละ 10-15 ทาน 20-30 ทาน 20-30 ทาน 20-30 ทาน 
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หลักสูตร : ระบบการบัญชาการสถานการณฉุกเฉิน (Incident Command System: ICS) 
 

เดือน 
ระยอง ชลบุร ี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา 

ศูนยฝกอบรม NFSE โรงแรม ชล อนิเตอร โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูม ิ โรงแรม ริเวอรวิวเพลส 

กันยายน - 12 - 26 

ตุลาคม 3 - 17 - 

พฤศจิกายน - 14 - 28 

ธันวาคม - 12 19 - 
     

เวลาฝกอบรม 

 
Pre-Test 08.30น. 

อบรมเวลา 

09.00-16.00 น. 

Post-test 16.15น. 

 
Pre-Test 08.30น. 

อบรมเวลา 

09.00-16.00 น. 

Post-test 16.15น. 

 
Pre-Test 08.30น. 

อบรมเวลา 

09.00-16.00 น. 

Post-test 16.15น. 

Pre-Test 08.30น. 

อบรมเวลา 

09.00-16.00 น. 

Post-test 16.15น. 

คาลงทะเบียน 
(ไมรวม Vat) 

3000 บาท 3000 บาท 3000 บาท 3000 บาท 

จํานวนรุนละ 15 – 20 ทาน 20-30 ทาน 20-30 ทาน 20-30 ทาน 
 

 

 

หลักสูตร: ผูบังคับ ผูควบคุมการใชปนจั่น ผูใหสัญญาณ และ ผูยึดเกาะวัสดุรถปนจั่น (Crane Operation) 
 

เดือน 
ระยอง ชลบุร ี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา 

ศูนยฝกอบรม NFSE โรงแรม ชล อนิเตอร โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูม ิ โรงแรม ริเวอรวิวเพลส 

กันยายน 16-18 - - - 

ตุลาคม 7-9 - - - 

พฤศจิกายน 11-13 - - - 

ธันวาคม 16-18 - - - 
     

เวลาฝกอบรม 

 
Pre-Test 08.30น. 

อบรมเวลา 

09.00-16.00 น. 

Post-test 16.15น. 

  

 

คาลงทะเบียน 
(ไมรวม Vat) 

3800 บาท - - - 

จํานวนรุนละ 10-15 ทาน - - - 
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หลักสูตร : การสรางพฤติกรรมความปลอดภัย (Behavior Base Safety: BBS) 
 

เดือน 
ระยอง ชลบุร ี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา 

ศูนยฝกอบรม NFSE โรงแรม ชล อนิเตอร โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูม ิ โรงแรม ริเวอรวิวเพลส 

กันยายน - - - - 

ตุลาคม - - - - 

พฤศจิกายน - 14 25 13 

ธันวาคม - 19 - - 
     

เวลาฝกอบรม 

  
Pre-Test 08.30น. 

อบรมเวลา 

09.00-16.00 น. 

Post-test 16.15น. 

 
Pre-Test 08.30น. 

อบรมเวลา 

09.00-16.00 น. 

Post-test 16.15น. 

Pre-Test 08.30น. 

อบรมเวลา 

09.00-16.00 น. 

Post-test 16.15น. 

คาลงทะเบียน 
(ไมรวม Vat) 

- 1800 บาท 1800 บาท 1800 บาท 

จํานวนรุนละ - 25-30 ทาน 25-30 ทาน 25-30 ทาน 
 

 

 

หลักสูตร: การบริหารจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management: PSM) 
 

เดือน 
ระยอง ชลบุร ี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา 

ศูนยฝกอบรม NFSE โรงแรม ชล อนิเตอร โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูม ิ โรงแรม ริเวอรวิวเพลส 

กันยายน - - - - 

ตุลาคม - - - - 

พฤศจิกายน - 25-27 - - 

ธันวาคม - - 16-18 - 
     

เวลาฝกอบรม 

  
Pre-Test 08.30น. 

อบรมเวลา 

09.00-16.00 น. 

Post-test 16.15น. 

 
Pre-Test 08.30น. 

อบรมเวลา 

09.00-16.00 น. 

Post-test 16.15น. 

 

คาลงทะเบียน 
(ไมรวม Vat) 

- 7200 บาท 7200 บาท - 

จํานวนรุนละ - 25-30 ทาน 25-30 ทาน - 
 

 

 

http://www.nfse.co.th/

