ตารางการจัดอบรมสอบ / ขอรับใบอนุญาตตัวแทน / ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันชีวิต ประจาปี 2561
ณ บริ ษทั ฟิ ลลิ ปประกันชี วิต จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ อาคารวรวัฒน์ ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ
สอบ + อบรมขอรับใบอนุญาต

เดือน
มีนาคม
เมษายน

ขอรับใบอนุญาต

วันปิ ดรับ

วันปิ ดรับ

วันสอบ + อบรม

วันปิ ดรับ

สมัครสอบ

สมัครอบรม

ขอรับฯ

ศุกร์ 16 มี.ค.

อังคาร 20 มี.ค. อาทิ ตย์ 25 มี.ค.

ศุกร์ 23 มี.ค.

อังคาร 27 มี.ค. อาทิ ตย์ 1 เม.ย.

อังคาร 10 เม.ย. อังคาร 17 เม.ย. อาทิ ตย์ 22 เม.ย.

วันอบรม

วันปิ ดรับ

วันอบรม

วันปิ ดรับ

วันอบรม

สมัครอบรม

สมัครอบรม

ขอต่อฯ

สมัครอบรม

ขอต่อฯ

สมัครอบรม

ขอต่อฯ

พุธ 28 ก.พ.

พุธ 7 มี.ค. พฤหัสบดี 8 มี.ค. พุธ 14 มี.ค.

พุธ 4 เม.ย.

พุธ 11 เม.ย.

อังคาร 22 พ.ค. เสาร์ 26 พ.ค.

พฤหัสบดี 10 พ.ค. พุธ 16 พ.ค.

ศุกร์ 15 มิ .ย.

อังคาร 19 มิ .ย. อาทิ ตย์ 24 มิ .ย.

กรกฎาคม

ศุกร์ 6 ก.ค.

อังคาร 10 ก.ค.

เสาร์ 14 ก.ค.

พฤหัสบดี 5 ก.ค. พุธ 11 ก.ค. พฤหัสบดี 12 ก.ค. พุธ 18 ก.ค.

สิ งหาคม

ศุกร์ 10 ส.ค.

อังคาร 14 ส.ค.

เสาร์ 18 ส.ค.

พฤหัสบดี 2 ส.ค. พุธ 8 ส.ค.

กันยายน

ศุกร์ 14 ก.ย.

อังคาร 18 ก.ย.

เสาร์ 22 ก.ย.

พฤหัสบดี 6 ก.ย. พุธ 12 ก.ย. พฤหัสบดี 13 ก.ย. พุธ 19 ก.ย.

ศุกร์ 28 ก.ย.

อังคาร 2 ต.ค.

อาทิ ตย์ 7 ต.ค.

ศุกร์ 12 ต.ค.

อังคาร 16 ต.ค.

เสาร์ 20 ต.ค.

ศุกร์ 9 พ.ย.

อังคาร 13 พ.ย.

เสาร์ 17 พ.ย. พฤหัสบดี 1 พ.ย. พุธ 7 พ.ย. พฤหัสบดี 8 พ.ย. พุธ 14 พ.ย.

ศุกร์ 23 พ.ย.

อังคาร 27 พ.ย.

อาทิ ตย์ 2 ธ.ค.

ศุกร์ 7 ธ.ค.

อังคาร 11 ธ.ค.

เสาร์ 15 ธ.ค.

พฤศจิ กายน
ธันวาคม

พฤหัสบดี 31 พ.ค. พุธ 6 มิ .ย.

พฤหัสบดี 4 ต.ค. พุธ 10 ต.ค.

อังคาร 4 ธ.ค.

พุธ 12 ธ.ค.

พฤหัสบดี 15 มี.ค. พุธ 21 มี.ค.
อังคาร 10 เม.ย. พุธ 18 เม.ย.

อังคาร 5 มิ .ย.

ตุลาคม

อาทิ ตย์ 10 มิ .ย.

ต่ออายุ ครัง้ ที่ 3 (อายุ 5 ปี )

วันอบรม

ศุกร์ 1 มิ .ย.

มิ ถนุ ายน

ต่ออายุ ครัง้ ที่ 2 (อายุ 1 ปี )

วันปิ ดรับ

พฤหัสบดี 3 พ.ค. พุธ 9 พ.ค.

พฤษภาคม

ต่ออายุ ครัง้ ที่ 1 (อายุ 1 ปี )

พฤหัสบดี 7 มิ .ย. พุธ 13 มิ .ย. พฤหัสบดี 14 มิ .ย. พุธ 20 มิ .ย.

พฤหัสบดี 16 ส.ค. พุธ 22 ส.ค.
พฤหัสบดี 20 ก.ย. พุธ 26 ก.ย.
พุธ 10 ต.ค.

พุธ 17 ต.ค.

พฤห้สบดี 13 ธ.ค. พุธ 19 ธ.ค.

ศุกร์ 7 ธ.ค.

ศุกร์ 14 ธ.ค.

