
 

ใบสมคัรเขา้อบรม 

    Workshop Barista Training Class  

(หลกัสูตร 1 วนั) 
 

ชื่อ-สกุล ( ภาษาไทย )                                                                                                                   

Name-Lastname ( English)                                                                                                           

ศาสนา                                           วนั/เดือน/ปี เกิด                                                                        

ชื่อ-ท่ีอยู่ สถานท่ีท างาน                                                                                                                       

โทรศพัท์                                                      ต าแหน่ง                                                                         
มีความประสงคจ์ะใหท้ าใบประกาศนียบตัรเป็นภาษา          ไทย              องักฤษ   

ท่ีอยู่ส าหรบัออกใบก ากบัภาษี                                                                                                                      
การติดต่อท่ีสามารถติดต่อไดส้ะดวก 

โทรศพัท ์/ มือถือ                                       โทรสาร                                      E-mail                                                         

ระบุประเภทของอาหาร 
อาหารทัว่ไป           อาหารเจ           ไม่ทานเนื้อ            อาหารมงัสวริตั              อาหารอิสลาม  

ประวตัิการแพอ้าหาร                                                                                                                               

 

มีความประสงค์ท่ีจะเขา้รบัการอบรมในหลกัสูตร “Workshop Barista Training Class” ในวนัท่ี                              และ

เพือ่ความสะดวกในการส ารองท่ีนงัตามวนัและเวลาท่ีท่านตอ้งการ กรุณาช าระค่าอบรมเป็นจ านวนเงิน 3,000 บาท ผ่านช่องทาง 

ดงันี้ 

1. โอนเงินเขา้บญัชี “บริษทั ยูซีซ ีเคทู จ ากดั” ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาลาดพรา้วซอย 10 ประเภทบญัชีออมทรพัย ์เลขที่บญัชี 047-2-38055-7 
ภายใน 3 วนัท าการ นบัจากวนัที่ลงชื่อเขา้อบรม มิฉะนัน้จะถือวา่ทา่นสละสิทธิในการส ารองที่น ัง่ 

2. แฟกซใ์บส าเนาการโอนเงิน พรอ้มใบสมคัรมาที่ Fax: 02-276-5171 E-mail education@ucck2.co.th หรือ Line-ID: educationk2 

  3. กรณีที่ทา่นไม่สามรถเขา้อบรมได ้กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ 
- ขอเลื่อนการอบรม กรุณาแจง้ล่วงหนา้ 7 วนั ก่อนถึงวนัอบรม หากท่านไม่แจง้ภายในวนัเวลาที่ก าหนด บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการหกั

เงินคา่ส ารองที่น ัง่ทา่นละ 1,000 บาท ทัง้นี้ เพ่ือมิใหเ้ป็นการเสียสิทธิในการส ารองที่น ัง่ส าหรบัผูส้มคัรทา่นอื่น 
- กรณีตอ้งการขอยกเลิกการเขา้อบรม กรุณาแจง้ล่วงหนา้ 10 วนั ก่อนถึงวนับอรม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินคา่ส ารองที่น ัง่  

ทา่นละ 2,000 บาท และหากไม่แจง้ภายในวนัเวลาที่ก าหนด บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคา่ลงทะเบียน เพ่ือมิใหเ้ป็นการเสียสิทธ์ิ

ในการส ารองที่น ัง่ส าหรบัผูส้มคัรทา่นอื่น  
 

                                                               

                          (                                                  ) 

                   ผูเ้รียน 

                         วนัที่                                                   

หมายเหตุ : ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาดงักล่าวขา้งตน้เพ่ือความเหมาะสม โดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ตามตารางการ

จดัอบรม หากตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอ่คุณอุมาภรณ ์หตัถวงษ ์(ฝ่าย Training) บริษทั ยูซซี ีเคทู จ ากดั โทร.0-2276-5169-70 

ตอ่ 195 หรือ 083-540-6164

 

mailto:education@ucck2.co.th%20หรือ


 

ใบสมคัรเขา้อบรม 

     Beginner Barista Training Class  
(หลกัสูตร 2 วนั) 

 

ชื่อ-สกุล ( ภาษาไทย )                                                                                                                   

Name-Lastname (ภาษาองักฤษ)                                                                                                           

ศาสนา                                           วนั/เดือน/ปี เกิด                                                                        

ชื่อ-ท่ีอยู่ สถานท่ีท างาน                                                                                                                       

โทรศพัท์                                                      ต าแหน่ง                                                                         
มีความประสงคจ์ะใหท้ าใบประกาศนียบตัรเป็นภาษา          ไทย              องักฤษ   

ท่ีอยู่ส าหรบัออกใบก ากบัภาษี                                                                                                                      
การติดต่อท่ีสามารถติดต่อไดส้ะดวก 

โทรศพัท ์/ มือถือ                                       โทรสาร                                      E-mail                                                         

ระบุประเภทของอาหาร 
อาหารทัว่ไป           อาหารเจ           ไม่ทานเนื้อ            อาหารมงัสวริตั              อาหารอิสลาม  

ประวตัิการแพอ้าหาร                                                                                                                               

 

มีความประสงค์ท่ีจะเขา้รบัการอบรมในหลกัสูตร “Beginner Barista Training Class”ในวนัท่ี                              และ

เพือ่ความสะดวกในการส ารองท่ีน ัง่ตามวนัและเวลาท่ีท่านตอ้งการ กรุณาช าระค่าอบรมเป็นจ านวนเงิน 4,000 บาท ผ่านช่องทาง

ดงันี้ 

1. โอนเงินเขา้บญัชี “บริษทั ยูซีซ ีเคทู จ ากดั” ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาลาดพรา้วซอย 10 ประเภทบญัชีออมทรพัย ์เลขที่บญัชี 047-2-38055-7 
ภายใน 3 วนัท าการ นบัจากวนัที่ลงชื่อเขา้อบรม มิฉะนัน้จะถือวา่ทา่นสละสิทธิในการส ารองที่น ัง่ 

2. แฟกสใ์บส าเนาการโอนเงิน พรอ้มใบสมคัรมาที่ Fax: 02-276-5171 E-mail education@ucck2.co.th หรือ Line-ID: educationk2 
3. กรณีที่ทา่นไม่สามรถเขา้อบรมได ้กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ 

- ขอเลื่อนการอบรม กรุณาแจง้ล่วงหนา้ 7 วนั ก่อนถึงวนัอบรม หากท่านไม่แจง้ภายในวนัเวลาที่ก าหนด บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกั

เงินคา่ส ารองที่น ัง่ทา่นละ 1,000 บาท ทัง้นี้ เพ่ือมิใหเ้ป็นการเสียสิทธ์ิในการส ารองที่น ัง่ส าหรบัผูส้มคัรทา่นอื่น 
- ขอยกเลิกการอบรมกรุณาแจง้ล่วงหนา้ 10 วนั ก่อนถึงวนัอบรม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการหกัเงินคา่ส ารองที่น ัง่ทา่นละ 2,000 บาท 

และหากไม่แจง้ภายในวนัเวลาที่ก าหนด บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคา่ลงทะเบียน ทัง้นี้ เพ่ือมิใหเ้ป็นการเสียสิทธ์ิในการส ารองที่น ัง่

ส าหรบัผูส้มคัรทา่นอื่น 
 

                                                               

                          (                                                  ) 

                         ผูเ้รียน 

                         วนัที่                                                   

หมายเหตุ : ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาดงักล่าวขา้งตน้เพ่ือความเหมาะสม โดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ตามตารางการ

จดัอบรม หากตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอ่คุณอุมาภรณ ์หตัถวงษ ์(ฝ่าย Training) บริษทั ยูซซี ีเคทู จ ากดั โทร.0-2276-5169-70 

ตอ่ 195 หรือ 083-540-6164 

mailto:education@ucck2.co.th

