ใบสมัครหลักสูตรฝึ กอบรมระยะสัน้ สาหรับบุคคลทัว่ ไป
❑ อบรมทีว่ ทิ ยาลัยดุสติ ธานี กรุงเทพฯ
❑ อบรมทีศ่ ูนย์ความเป็ นเลิศดุสติ ธานี ปทุมวัน

กรุณาทาเครื่องหมาย  หน้าหลักสูตรที่ท่านต้องการสมัคร
❑ หลักสูตร พัฒนาวิชาชีพ (CDP)
_________________________________________
❑ หลักสูตร ระยะสัน้ อุตสาหกรรมบริการ (HAP)
__________________________________________
❑ หลักสูตร Mini-MBA in Hospitality Management

❑ หลักสูตร การจัดการโรงแรมสาหรับผูบ้ ริหาร (EPHM)
___________________________________________
❑ หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านอุตสาหกรรมบริการ (HSD)
__________________________________________
❑ หลักสูตร การประกอบอาหารไทยมืออาชีพ (Pro-Thai)

ฝึ กอบรมวันที_่ _______________________________ค่าธรรมเนียม_____________________________บาท

วัตถุประสงค์ท่ที ่านมาเข้าการฝึ กอบรมในครัง้ นี้ _____________________________________________________________
ท่านทราบข่าวการจัดอบรมจากที่ใด
❑Email วิทยาลัย ❑แผ่นพับ/โบรชัวร์
❑เว็บไซต์วทิ ยาลัย ❑จดหมายจากวิทยาลัย
❑Facebook วิทยาลัย ❑Line@ วิทยาลัย ❑เว็บไซต์อน่ื ๆ โปรดระบุ ______________________________________________________
❑หนังสือพิมพ์/นิตยสาร/สิง่ พิมพ์ หรือสือ่ อืน่ ๆ โปรดระบุ __________________❑คนรูจ้ กั แนะนา โปรดระบุความสัมพันธ์ __________________
❑ป้ ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) วิทยาลัย โปรดระบุสถานที่ __________________❑ติดต่อสอบถามเข้ามาเอง โดยช่องทาง____________________
❑การติดต่อโดยเจ้าหน้าทีว่ ทิ ยาลัย โปรดระบุช่อื ________________________❑การออกงาน/ออกบูธ โปรดระบุช่อื งาน ___________________
❑อืน่ ๆ โปรดระบุ __________________________________________________________________________________________________

ประวัตสิ ว่ นตัว

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)

ชื่อเล่น

ชื่อ–นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) (Mr./Mrs./Ms.)
ที่อยู่ (ที่ตดิ ต่อได้) เลขที_่ _____________หมู่ท_่ี ____________ซอย______________________ถนน____________________________
ตาบล/แขวง_________________อาเภอ/เขต___________________จังหวัด____________________รหัสไปรษณีย_์ _______________
โทรศัพท์___________________มือถือ_____________________ ID Line__________________E-mail________________________

ปัจจุบนั ประกอบอาชีพ (กรุณาทาเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ท่านเลือก)

❑ ทางานประจา ตาแหน่ง__________________________ สถานทีท่ างาน __________________________________________________
❑ กาลังศึกษาระดับ______________________________ สถาบัน _______________________________________________________
❑ อืน่ ๆ (โปรดระบุ) _________________________________________________________________________________________
ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ __________________________________________________________________________________________
หลักฐานการสมัคร (เฉพาะหลักสูตร CDP หลักสูตร HAP และ หลักสูตร Pro-Thai)
❑ สาเนาบัตรประชาชน

❑ สาเนาทะเบียนบ้าน

❑ สาเนาใบรับรองแพทย์ (ใช้แบบฟอร์มตรวจร่างการของทางวิทยาลัยฯ)
❑ สาเนาวุฒกิ ารศึกษา (เฉพาะสมัครหลักสูตร HAP และ หลักสูตร Pro-Thai)
❑ รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 4 รูป (เฉพาะสมัครหลักสูตร HAP และหลักสูตร ProThai )
หลักฐานการสมัคร (เฉพาะหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านอุตสาหกรรมบริการ) HSD
❑ สาเนาบัตรประชาชน
หลักฐานการสมัคร (เฉพาะหลักสูตร EPHM / Mini-MBA)
❑ สาเนาบัตรประชาชน ❑ สาเนาวุฒกิ ารศึกษา ❑ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1
รูป

สาหรับเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าทีผ่ ูร้ บั สมัคร(ลงลายมือ)______________วันที_่ __/___/___
เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน(ลงลายมือ)________________วันที_่ __/___/___

วิธีการชาระเงิน
❑ ชาระเงินสดทีว่ ทิ ยาลัยดุสติ ธานี ❑ บัตรเครดิต (คิดค่าธรรมเนียมการรูดบัตร 1.5%)
❑ โอนเงินเข้าบัญชีช่อื “วิทยาลัยดุสติ ธานี” ได้ทธ่ี นาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
-วิทยาลัยได้รบั การยกเว้นภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/
เลขทีผ่ ูเ้ สียภาษีของวิทยาลัยดุสติ ธานี คือ 0-9940-00174-90-0
***หลังจากการโอนเงิน กรุณาส่งใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณี ออกใบเสร็จในนามบริษทั )
มาที่ โทรสาร 0-2721-8476, 0-2361-7806 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th***

เงือ่ นไขการชาระเงิน

- กรณีมกี ารชาระค่าธรรมเนียมแล้ว และไม่สามารถเข้าฝึ กอบรมได้ วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์หกั

ค่าใช้จ่าย 50% จากค่าธรรมเนียม
- กรณีแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ทราบน้อยกว่า 15 วัน หรือระหว่างการฝึ กอบรม วิทยาลัยขอ
สงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี
- หากมีการเปลีย่ นแปลงใดๆ เกี่ยวกับหลักสูตรนัน้ ๆ วิทยาลัยจะคืนเงินเฉพาะค่าฝึ กอบรมเท่านัน้
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การขอเงินคืนค่าฝึ กอบรมหลักสูตรระยะสัน้ **เฉพาะอุตสาหกรรมบริการ (HAP) และหลักสูตรการประกอบอาหารไทยมืออาชีพ
(Pro-Thai)**
1. ผูเ้ ข้าอบรมที่ขอลาออกก่อนปฐมนิเทศ จะต้องถูกหักค่าอบรม 50 % จากอัตราค่าอบรมของหลักสูตรนัน้ ๆ
ยกเว้น กรณีดงั ต่อไปนี้วทิ ยาลัยฯ จะคืนเงินให้เต็มจานวน
1.1 ตรวจร่างกายไม่ผ่าน (ต้องมีใบรับรองแพทย์มายืนยัน)
1.2 เกิดอุบตั เิ หตุหรือไม่สบาย (ต้องมีใบรับรองแพทย์มายืนยัน)
2. ผูอ้ บรมทีข่ อลาออกหลังจากเปิ ดอบรมแล้ว หรือผูท้ ไ่ี ม่เข้ารับการอบรมจะไม่มสี ทิ ธิ์ได้รบั เงินค่าอบรมคืนไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
คาเตือน
เอกสารทางการศึกษาและเอกสารทีใ่ ช้ประกอบการสมัครเข้าอบรมทีว่ ทิ ยาลัยดุสติ ธานี จะต้องครบถ้วนสมบูรณ์ทกุ ประการภายใน 2 สัปดาห์
หลังจากวันเปิ ดอบรม หากวิทยาลัยฯ ตรวจพบว่าเอกสารใด ๆ เป็ นเท็จ ไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามทีว่ ทิ ยาลัยฯ กาหนด รวมทัง้
การแจ้งข้อมูลเท็จหรือปกปิ ดข้อมูลใดๆ
“วิทยาลัยฯ จะพิจารณาให้พน้ สภาพและยกเลิกใบประกาศนี ยบัตรโดยทัน ที”
หากผูเ้ ข้าฝึ กอบรมมีความประพฤติหรือแต่งกายผิดระเบียบ ไม่เหมาะสม หรือเป็ นผูว้ กิ ลจริต
“วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุ ญาตให้เข้าฝึ กอบรม และไม่ให้ประกาศนี ยบัตร โดยไม่คนื ค่าฝึ กอบรม”
หมายเหตุ : วิทยาลัยดุสติ ธานี ขอสงวนสิทธิ์ ไม่เปิ ดการฝึ กอบรมกรณี ท่มี ีผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมไม่ถงึ เกณฑ์

ลงนามรับทราบ_____________________________________
วันที่ ______/______/______

