
ใบสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร

PROFESSIONAL CULINARY ARTS PROGRAMS
หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ

PROGRAM
STUDY SCHEDULE INTAKE TERM

INTAKE YEARWEEKDAY WEEKEND

Professional Culinary Arts in Italian Cuisine by ALMA
หลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปะการประกอบอาหารอิตาเล่ียน
อย่างมืออาชีพ โดยสถาบัน ALMA

[ ] Essential Level      [ ] Intermediate Level      [ ] Advance Level
ข้ันต้น ข้ันกลาง ข้ันสูง

[ ] [ ] _______/_______

Professional Culinary Arts in Japanese Cuisine by TSUJI
หลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปะการประกอบอาหารญ่ีปุ่น
อย่างมืออาชีพ โดยสถาบัน TSUJI

[ ] Essential Level      [ ] Intermediate Level      [ ] Advance Level
ข้ันต้น ข้ันกลาง ข้ันสูง

[ ] [ ] _______/_______

Professional Culinary Arts in Thai Cuisine by DTC
หลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปะการประกอบอาหารไทย
มืออาชีพ โดยวิทยาลัยดุสิตธานี

[ ] Essential Level      [ ] Intermediate Level      [ ] Advance Level
ข้ันต้น ข้ันกลาง ข้ันสูง

[ ] [ ]
_______/_______

CERTIFICATE COURSE(S): APPLICATION 

PROFESSIONAL ARTS OF BAKERY & PASTRY PROGRAMS
หลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปะการทําเบเกอร่ีและขนมอบมืออาชีพ

PROGRAM
STUDY SCHEDULE INTAKE TERM

INTAKE YEAR
WEEKDAY WEEKEND

Professional Culinary Arts in Italian Bakery & Pastry by ALMA
หลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปะการทําเบเกอร่ีและขนมอบมืออาชีพ
โดยสถาบัน ALMA

[ ] Essential Level            [ ] Advance Level
ข้ันต้น ข้ันสูง

[ ] [ ] _______/_______



PERSONAL DETAILS
ข้อมูลส่วนตัว 

The required information marked with * are mandatory
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหัวข้อท่ีมีเคร่ืองหมาย *

First Name (Mr./Mrs./Miss)                                                       Middle Name
ช่ือ (นาย / นาง / นางสาว) ช่ือกลาง

Surname Nationality*
นามสกุล สัญชาติ
Date of Birth (D) (M) (Y) Age Religion
วันเกิด             (วัน) (เดือน)        (ปี) อายุ ศาสนา
Passport No./Thai ID Issued Date: Expired Date:              
เลขท่ีพาสปอร์ต/เลขประจําตัวประชาชน วันท่ีออก วันท่ีหมดอายุ

Contact Details
ข้อมูลสําหรับการติดต่อ

Phone No. Mobile No.* Email
โทรศัพท์  (บ้าน) โทรศัพท์ (มือถือ) อีเมล

Address Subdistrict District
ท่ีอยู่ ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต

Province Country Zip Code
จังหวัด ประเทศ รหัสไปรษณีย์

MEDICAL CONDITIONS
ข้อมูลด้านสุขภาพ 

Please provide details of any medical conditions or learning difficulties you may have so that we may assist you during your studies.
กรุณาระบุหากท่านมีโรคประจําตัวท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียน

[ ] No Dietary Restrictions [ ] I do not eat due to religious/believe reasons
ไม่แพ้อาหาร ไม่สามารถรับประทาน อันเน่ืองมาจากความเช่ือทางศาสนา (โปรดระบุ)

[ ] I have food allergy, dietary restrictions (please specify)
แพ้อาหารหรือต้องควบคุมอาหารบางประเภทเป็นพิเศษ (โปรดระบุ)

Attach a photograph
Size 4x6 cm

FOOD ALLERGY AND SPECIAL DIETARY RESTRICTIONS
ข้อมูลเก่ียวกับการแพ้อาหาร

Please check  [ ✓]  if any of the following (s) apply you.
กรุณาทําเคร่ืองหมาย [✓ ] ในช่องส่ีเหล่ียม หากท่านมีการแพ้อาหารหรือไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภทได้

EDUCATION
คุณวุฒิการศึกษา

QUALIFICATIONS
วุฒิการศึกษา

Name of Institutions
สถาบัน

COUNTRY
ประเทศ

MONTH/YEAR OF GRADUATION
เดือน/ปี ท่ีสําเร็จการศึกษา

EMPLOYMENT
การทํางาน

Company Name Position
ช่ือบริษัท ตําแหน่ง

Address Sub District District
ท่ีอยู่ ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต

Province Zip Code Phone No.
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ (ท่ีทํางาน)



Name (Mr./Mrs./Miss) Surname Relationship
ช่ือ (นาย / นาง / นางสาว) นามสกุล ความสัมพันธ์

Address
ท่ีอยู่

Mobile No.* Email
โทรศัพท์ (มือถือ) อีเมล

EMERGENCY CONTACT PERSON*
บุคคลท่ีติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

Name (Mr./Mrs./Miss) Surname Relationship
ช่ือ (นาย / นาง / นางสาว) นามสกุล ความสัมพันธ์

Address
ท่ีอยู่

Mobile No.* Email
โทรศัพท์ (มือถือ) อีเมล

DO YOU HAVE A RELATIVE OR FRIEND WHO WORKS OR STUDIES AT THE FOOD SCHOOL BANGKOK OR DUSIT INTERNATIONALS? (If yes, please specify)
ท่านมีญาติหรือเพ่ือนทํางานหรือเรียนท่ีเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก หรือในเครือดุสิตอินเตอร์เนช่ันแนลหรือไม่ (ถ้ามี โปรดระบุ)

Name Student ID/Employee ID
ช่ือ-นามสกุล รหัสนักเรียน/รหัสพนักงาน

Mobile No.
โทรศัพท์ (มือถือ)

HOW DID YOU HEAR ABOUT THE FOOD SCHOOL BANGKOK? 
ท่านรู้จักเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก จากช่องทางไหน

[  ] Friends/Relatives             [  ] Facebook                  [  ] Instagram [  ] Tiktok.                [  ] Alumni                [  ] Radio               [  ] Newspaper
เพ่ือน / ญาติ เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ต๊ิกตอก ศิษย์เก่า  วิทยุ หนังสือพิมพ์

[  ] Television                           [  ] Signage [  ] Exhibition/Booth.   [  ] Google [  ] Guidance Counselor
โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา งานแฟร์/บูธ กูเกิล ครูแนะแนว

[  ] The Food School Bangkok Website [  ] Magazine (please specify) 
เว็บไซต์ โรงเรียนเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก นิตยสาร (โปรดระบุ)

[  ] Other (please specify)
อ่ืนๆ (โปรดระบุ)

FINANCIAL SPONSOR* (required by Thai Ministry of Education – MOE)
ข้อมูลผู้สนับสนุนทางการเงิน



REQUIRED DOCUMENTS
เอกสารในการสมัครเรียน

For efficient processing of your application, please ensure that you have provided all required documents below:
กรุณากรอกใบสมัครและย่ืนใบสมัครพร้อมแนบเอกสารดังน้ี

THAI STUDENT:
นักเรียนไทย

[  ] A copy of your Thai ID 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

[  ] A copy of your house registration
สําเนาทะเบียนบ้าน

[  ] Education Certificate / diploma or equivalent qualification
สําเนาหลักฐานการศึกษา

[  ] Academic Transcript (certified copy required)
สําเนาใบแสดงผลการเรียน

[  ] Letter of Motivation Form
เรียงความแสดงความต้ังใจเข้าศึกษา

[  ] Medical Certificate
ใบรับรองแพทย์ 

[ ] 2 x color photographs (size 4x6 cm)
รูปถ่ายสี ขนาด 4x6 ซม.

[  ] 3,000 THB non-refundable application fee (to be paid upon submitting the application form)*
หลักฐานการชําระเงินค่าสมัครเรียน 3,000 บาท (แนบพร้อมการย่ืนใบสมัคร)

INTERNATIONAL STUDENT:
นักเรียนต่างชาติ

[  ] A copy of your Passport
[  ] An entry stamp to Thailand in every pages during the past 2 years
[  ] Education Certificate / diploma or equivalent qualification
[  ] Academic Transcript (certified copy required)
[  ] Letter of Motivation Form
[  ] Medical Certificate 
[ ] 18 x color photographs (size 4x6 cm)
[  ] 5,000 THB non-refundable application fee (to be paid upon submitting the application form)*

REMARK • All documents must be translated to English
• Please ensure that your name printed on the passport is exactly the same in other required documents

VISA ASSISTANCE INFORMATION

If not, what type of visa will you be holding during your study?
[  ] Non-O [  ] Non-B [ ] Tourist

[  ] Other, please specify type of visa                                           Valid from (D)     (M)     (Y)        Valid until (D)     (M)     (Y)

[  ] No

[  ] Yes If yes, please provide the following information.
Please specify the “Thai Consulate” or “The Royal Thai Embassy” where you will apply for your visa:

City / Town                                                                   Country

Have you been to Thailand during the last 2 years?

[  ] No.           [  ] Yes If yes, please answer the next questions.

How many times have you visited Thailand?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] More than 3 Last entry to Thailand was in year

How long did you stay during your last visit? Please specify the visit dates.

From (date)                                                to (date)                                                 Visa Type

From (date)                                                to (date)                                                 Visa Type

From (date)                                                to (date)                                                 Visa Type

From (date)                                                to (date)                                                 Visa Type

From (date)                                                to (date)                                                 Visa Type



STUDENT UNIFORM 
เคร่ืองแบบนักเรียน

Please choose the correct size from the tables below. If you have special requirements, 
please specify in the special measurement section.
กรุณาเลือกขนาดเคร่ืองแบบนักเรียนท่ีท่านต้องการในตารางด้านล่าง
หากท่านต้องการเคร่ืองแบบนักเรียนขนาดพิเศษกรุณาระบุในตารางท่ีกําหนด

MEN SIZE 
ขนาดเคร่ืองแบบนักเรียนชาย

SIZE : [  ]  S [ ]  M [ ]  L [  ]  XL [  ]  2XL [  ]  3XL [  ]  4XL [  ]  5XL [  ]  6XL

CHESTLINE
(CM) 84-91 92-99 100-107 108-115 116-123 124-131 132-139 140-147 148-155

CHEF JACKET                          Please check  [ ✓] to choose the jacket size
เส้ือเชฟ                                        กรุณาทําเคร่ืองหมาย [✓ ] สําหรับไซส์เส้ือของคุณ

TROUSERS                                  Please check  [ ✓] to choose the trouser size
กางเกง                                        กรุณาทําเคร่ืองหมาย [✓ ] สําหรับไซส์กางเกงของคุณ

SIZE : [ ] 28 [ ]  30 [ ]  32 [ ]  34 [ ]  36 [ ]  38 [ ]  40 [ ]  42 [ ]  44 [ ]  46

Waist Width (inch) 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Hip Width (inch) 37 39 40 42 44 46 48 50 52 54

Outseam Length (inch) 39 40 40 40 41 41 41 42 42 42

WOMEN SIZE 
ขนาดเคร่ืองแบบนักเรียนหญิง

SIZE : [  ]  S [ ]  M [ ]  L [  ]  XL [  ]  2XL [  ]  3XL [  ]  4XL

CHESTLINE
(CM) 80-87 88-95 96-103 104-111 112-119 120-127 128-135

CHEF JACKET                          Please check  [ ✓] to choose the jacket size
เส้ือเชฟ                                        กรุณาทําเคร่ืองหมาย [✓ ] สําหรับไซส์เส้ือของคุณ

TROUSER                                  Please check  [ ✓] to choose the trouser size
กางเกง                                        กรุณาทําเคร่ืองหมาย [✓ ] สําหรับไซส์กางเกงของคุณ

SIZE : [ ] 24 [ ]  26 [ ]  28 [ ]  30 [ ]  32 [ ]  34 [ ]  36 [ ]  38 [ ]  40 [ ]  42 [ ]  44 [ ]  46

Waist Width (inch) 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Hip Width (inch) 35 37 39 40 42 44 46 48 50 52 54 56

Outseam Length (inch) 36 36 36 37 37 37 38 38 38 38 38 38

Special Measurement Section
กรุณาระบุขนาดพิเศษ

CHEF JACKET  เส้ือเชฟ A: Shoulder (ไหล่): cm (ซม.) 

B: Chestline (หน้าอก): cm (ซม.)

C: Armhole (รอบวงแขน): cm (ซม.)

TROUSERS  กางเกง D: Waist Width (รอบเอวกว้าง):                          inch (น้ิว)

E: Hip Width (รอบสะโพก):                                  inch (น้ิว)

F: Outseam Length (ขานอกยาว):                     inch (น้ิว)

A

B
C

D

E

F



PHOTOGRAPH, VIDEO OR AUDIO RECORDING CONSENT AND RELEASE FORM
แบบฟอร์มแสดงความยินยอมและอนุญาตให้ถ่ายภาพและเผยแพร่ภาพถ่าย วิดีโอ หรือการบันทึกเสียง

Without expectation of compensation or other remuneration, now or in the future,
ข้าพเจ้าได้รับทราบและยอมรับว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธ์ิในค่าชดเชยหรือค่าตอบแทนภายหลัง หรือการเรียกร้องใดๆเพ่ิมเติมในอนาคต
I, hereby give my consent to The Food School Bangkok, its affiliates and agents, to 
use my images and likeness and/or any interview statements from me in its publications, advertising or other media 
activities (including the internet). This consent includes but is not limited to:
โดยหนังสือฉบับน้ี ข้าพเจ้า                                                                                    อนุญาตและยินยอมให้ เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก บริษัทในเครือ และตัวแทน ใช้ภาพถ่าย
และภาพเหมือน และหรือบทสัมภาษณ์ใดๆของข้าพเจ้าในส่ิงพิมพ์  โฆษณา  หรือส่ือประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ (รวมถึงการเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต) โดยความยินยอมน้ี
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการ:

(A) Permission to interview, film, photograph, tape, or otherwise make a video reproduction of me and/or record my voice;
(B) Permission to my name; and
(C)  Permission to use quotes from the interview(s) (or excerpts of such quotes), the film, photograph(s), tape(s) or reproduction(s) of me,                          

and/or recording of my voice, in part of in whole, in its publications, in newspapers, magazines and other print media, on television, radio and
electronic media (including the internet), in the theatrical media and/or mailing for educational and publicity propose.

(ก) อนุญาตให้สัมภาษณ์ บันทึกวิดีโอ ถ่ายภาพ บันทึกเสียง หรืออนุญาตให้ทําซ้ําหรือดัดแปลงซ่ึงภาพถ่าย วิดีโอ และ/หรือเสียงของข้าพเจ้า
(ข) อนุญาตให้ใช้ช่ือของข้าพเจ้า และ
(ค) อนุญาตให้ใช้คําพูดจากบทสัมภาษณ์ (หรือส่วนใดส่วนหน่ึงจากคําพูดดังกล่าว) ภาพยนตร์ ภาพถ่าย เทป หรือการทําซ้ําหรือดัดแปลง และ/หรือการบันทึกเสียง

ของข้าพเจ้า ไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมด ในส่ิงพิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และส่ือส่ิงพิมพ์อ่ืนๆ บนโทรทัศน์ วิทยุ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (รวมถึงบนอินเทอร์เน็ต) และ
รวมถึงส่ือการแสดง และ/หรือ เอกสารงานเขียนของข้าพเจ้า ไม่ว่าในรูปแบบหรือลักษณะใด ท้ังเพ่ือการศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณะ

This consent is given perpetuity, and does not require prior approval by me and can be used until further notice from The Food School Bangkok.
ในการให้ความยินยอมในเอกสารฉบับน้ี ภาพถ่าย วิดีโอ เสียง และ/หรือบทสัมภาษณ์ของข้าพเจ้า ถือเป็นกรรมสิทธ์ิของเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก โดยไม่จํากัด
ระยะเวลา และไม่จําเป็นต้องขออนุญาตล่วงหน้าจากข้าพเจ้า

Signature:
ลายมือช่ือผู้ให้ความยินยอม

Date of Birth:
วัน เดือน ปีเกิด

Date:
วันท่ี

It is understood that this material will be used in the legitimate manner, both internally and outside The Food School Bangkok and is not 
intended to cause any harm or undue embarrassment to the parties involved.
เป็นท่ีเข้าใจตรงกันว่าการใช้ ทําซ้ํา หรือดัดแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณชนจะเป็นการกระทําอันชอบด้วยกฎหมายท้ังภายในและภายนอก เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก
และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือก่อให้เกิดอันตรายหรือความอับอายท่ีไม่เหมาะสมต่อผู้ท่ีเก่ียวข้อง

Date Mr.Laurent Casteret – School Director



Fees, Conditions & Refunds Policy
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และเง่ือนไขการคืนเงิน

An Application Fee is non-refundable, however, it can be payable upon applying.
ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนท่ีชําระแล้วไม่อาจเรียกคืนได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ซ่ึงต้องชําระพร้อมการย่ืนความประสงค์ ในการสมัครเรียน
In any case that The Food School Bangkok rejects a student’s application or the student’s VISA is refused, the application fee will not be refunded.
หากทางเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก ไม่สามารถตอบรับการสมัครเรียนของท่านได้ หรือกรณีวีซ่าของผู้เรียนถูกปฎิเสธไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม จะไม่มีการคืน
เงินค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน
Students are eligible to pay a 10% deposit of the total tuition fee* with additional fees*, including tool kits, uniforms, etc. The remaining 
balance must be paid in full within 15 working days after paying the deposit and BEFORE the Orientation Day.
นักเรียนใหม่ท่ีชําระมัดจําค่าเล่าเรียน จะต้องชําระค่ามัดจําข้ันต่ําเป็นจํานวน 10% ของค่าเล่าเรียน และจะต้องชําระค่าอุปกรณ์การเรียนและเคร่ืองแต่งกาย โดยท่าน
จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือท้ังหมดภายใน 15 วัน หลังจากท่ีได้ทําการชําระค่ามัดจํา และก่อนวันปฐมนิเทศ เพ่ือเป็นการยืนยันสิทธ์ิในการสํารองท่ีน่ังเรียน ซ่ึง
สามารถดําเนินการชําระค่าเล่าเรียนส่วนท่ีเหลือได้ 3 ช่องทาง ดังน้ี

Payment Options:
ช่องทางการชําระเงิน

 Cash / เงินสด
 Credit Card (installments available) / บัตรเครดิต (สามารถร่วมรายการผ่อนชําระ)
 Bank Transfer / โอนเงินผ่านธนาคาร

*    Deposit for tuition & additional fees are non-refundable.
* เงินมัดจําค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และเคร่ืองแต่งกาย ไม่สามารถขอคืนได้
** Terms and Conditions are subjected to The Food School Bangkok.
** เง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆ เป็นไปตามท่ีเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก กําหนดเท่าน้ัน

The Food School Bangkok reserves the right to charge a late fee of 300THB per day, if the payment is not received by the due date.
เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าปรับการชําระค่าเล่าเรียนล่าช้า 300 บาท/วัน ในกรณีท่ียังไม่ได้รับการชําระเงินค่าเล่าเรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
An applicant who has been approved for enrolment at The Food School Bangkok for a specific term but later decides to withdraw from the 
course, must notify TFS in writing to be entitled for a refund. To check how much of your tuition fees can be refunded, see the chart below.
ผู้สมัครเรียนท่ีได้รับการตอบรับจากทางเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก แต่ไม่สามารถเร่ิมการเรียนในภาคการศึกษาท่ีสมัครเรียนได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ต้องแจ้งความ
ประสงค์เพ่ือขอยกเลิก และขอคืนเงินค่าเล่าเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก ก่อนวันเปิดภาคเรียน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินตามตาราง
ด้านล่าง ท้ังน้ี ไม่รวมค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ซ่ึงไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
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5.

% of tuition fee to be refunded
% ของค่าเล่าเรียนท่ีจะได้รับคืน

Effective Period to request a refund
เง่ือนไขการคืนเงินนับจากวันท่ีได้รับแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร

90% More than 30 days before Orientation Day
มากกว่า 30 วัน ก่อนวันปฐมนิเทศ

50% 15-30 days before Orientation Day
15-30 วัน ก่อนวันปฐมนิเทศ

0% Less than 15 days before Orientation Day
น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันปฐมนิเทศ

Please note that additional fees are non-refundable.
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ไม่สามารถขอคืนเงินได้
If an applicant's application is granted, he or she may defer the start of the course to a later term within a 12-month period. All deferment 
requests must be received by The Food School Bangkok at least two weeks prior to the start of the course. Once a student has made this 
decision, they are no longer eligible for any of the other refund options listed in the refund policy. Every attempt will be made to accommodate 
the applicant on a later course of his or her choosing. If the tuition fee for the course to be attended is more than the initial course chosen, the 
applicant must pay the difference to settle the amount to The Food School Bangkok within a certain timeframe.
นักเรียนสามารถย่ืนคําร้องขอเล่ือนการเข้าเรียนในหลักสูตรท่ีได้ลงทะเบียนไว้ ได้ภายในระยะเวลา 12 เดือน โดยต้องย่ืนคําร้องเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีเดอะ ฟู้ด สคูล 
แบงคอก อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนวันเร่ิมเรียนของคอร์สท่ีลงทะเบียนไว้ เม่ือนักเรียนย่ืนคําร้องขอเล่ือนวันเร่ิมเรียนแล้ว จะไม่ได้รับสิทธ์ิขอคืนเงินตามตัวเลือกอ่ืนๆ 
ท่ีระบุไว้ในนโยบายการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน และในกรณีท่ีค่าเล่าเรียนมีการปรับเพ่ิมข้ึน นักเรียนจะต้องชําระค่าเล่าเรียนส่วนต่างให้กับ
เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
The Food School Bangkok maintains the right to discontinue the enrolled course and not to refund tuition or additional costs, once the 12-
month period of deferment has expired. Unless students can provide a valid reason for not being able to attend the course, this will be 
considered solely by The Food School Bangkok.
ในกรณีท่ีนักเรียนย่ืนเร่ืองขอเล่ือนวันเร่ิมเรียนและไม่ได้เร่ิมเรียนภายในระยะเวลา 12 เดือน เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกหลักสูตรท่ีนักเรียนได้ทํา
การลงทะเบียนไว้และไม่คืนเงินค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีได้ชําระมาแล้ว หากนักเรียนมีหลักฐานประกอบการพิจารณาเพ่ือแจ้งเหตุผลท่ี ไม่สามารถเข้าเรียนใน
หลักสูตรน้ันๆได้ จะต้องแสดงให้ทางเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก รับทราบ ท้ังน้ีเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก มีอํานาจเป็นฝ่ายพิจารณาแต่เพียงผู้เดียว
At any moment, the Food School Bangkok maintains the right to alter administrative and tuition fees. Students must pay the additional costs, if 
administration and tuition fees are increased.
เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาปรับเปล่ียนค่าธรรมเนียมการดําเนินการต่างๆ และค่าเล่าเรียนได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ซ่ึงนักเรียนจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการดําเนินการต่างๆ และค่าเล่าเรียนในอัตราท่ีมีการปรับเพ่ิมข้ึน
Uniforms and tool kits are not included in the course tuition fees. The student will be responsible for any uniform and tool kit modification costs.
ค่าเล่าเรียนไม่รวมค่าเคร่ืองแบบนักเรียน หรือค่าอุปกรณ์การเรียน ดังน้ันค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการแก้ไขเคร่ืองแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน นักเรียนจะต้องเป็นผู้รับผิด
Additional Academic Transcript requests will be charged 300 Baht per copy or 1,000 Baht for each parchment by The Food School Bangkok.
หากนักเรียนต้องการขอออกใบแสดงผลการเรียนฉบับใหม่ จะต้องชําระค่าธรมเนียม 300 บาท ต่อฉบับ หรือ 1,000 บาท ต่อฉบับ สําหรับการออกใบประกาศนียบัตร 
Changes to a student VISA or cancellation of a student VISA will not be refunded.
การเปล่ียนแปลงวีซ่านักเรียนหรือการยกเลิกวีซ่านักเรียนจะไม่ได้รับเงินคืน
A surcharge by the bank will be applied to Visa and Mastercard credit card holders. Other forms of payment are not accepted.
การชําระเงินเงินด้วยบัตรเครดิตวีซ่าและมาสเตอร์ ผู้ชําระเงินต้องรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมท่ีอาจเกิดข้ึนตามเง่ือนไขของธนาคาร และรับเฉพาะบัตรท่ีระบุเท่าน้ัน
The student is responsible for any bank fees and charges.
นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของธนาคารท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังหมด
Any student who refuses to pay administrative and or tuition fees will not be given any type of reward or acknowledgment and admission to the courses 
until the outstanding amounts have been paid in full to The Food School Bangkok. Overdue funds will also be collected by the Food School Bangkok.
นักเรียนท่ียังค้างชําระค่าธรรมเนียมการดําเนินการต่างๆ และ / หรือ ค่าเล่าเรียน จะไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร และจะไม่สามารถเข้าเรียนได้จนกว่าจะชําระ
ค่าธรรมเนียมการดําเนินการต่างๆ และ / หรือ ค่าเล่าเรียน ครบเต็มจํานวนแล้ว รวมถึงค่าปรับท่ีอาจเกิดข้ึนด้วย
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The Food School Bangkok has the right to refuse any application for admission at its own discretion, and it is under no obligation to disclose 
reasons for its decision.
เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา และการประเมินการรับสมัครนักเรียน การปฏิเสธรับสมัครนักเรียนให้เป็นไปตามดุลยพินิจของเดอฟู้ดสคูล 
แบงค็อก แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องช้ีแจงเหตุผลใดๆ
There will be no return of administrative or tuition fees paid or reduction in costs payable if a student fails to finish a course for any reason other 
than The Food School Bangkok's default.
หากนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตรไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ยกเว้นแต่เป็นความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนโดยเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก เงินค่าธรรมเนียมการ
ดําเนินการต่างๆ หรือค่าเล่าเรียน จะไม่สามารถเรียกคืนหรือปรับให้ส่วนลดใดๆ
If a student fails or is unable to complete a course as a result of a default by The Food School Bangkok, such as failure to begin the course on 
the agreed-upon start date, or the course ceasing after it begins but before it is completed, the student is entitled to a pro-rata refund of tuition 
fees. The refund will be given out within 45 business days of the default date and will be accompanied by a written statement, explaining how 
the amount was determined.
หากนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตร หรือไม่สามารถเรียนจนจบหลักสูตรได้เน่ืองจากความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากเดอะฟู้ดสคูล แบงค็อก ท่ีไม่สามารถเปิดเรียน
ได้ตามวันท่ีกําหนด หรือไม่สามารถดําเนินการเรียนสอนต่อไปได้ ทางเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก จะจ่ายเงินคืนตามสัดส่วน โดยจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 45 
วัน นับจากวันท่ีไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้้
The Food School Bangkok's Student Handbook contains the rules and regulations that must be followed by all students.
นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบตามกฎระเบียบของเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก อย่างเคร่งครัด
Except for personal injury or death caused by The Food School Bangkok, its employees, agents, servants, or any other person concerned, 
whether in respect of a negligent act or omission, within such premises, The Food School Bangkok shall have no liability to any student for any 
loss or damage and personal injury or death caused by any student's negligent act or omission.
เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกบริเวณโรงเรียนฯ อันเน่ืองมาจากความ
ประมาทเลินเล่อของนักเรียน เว้นแต่เหตุน้ันจะเกิดจากความผิดพลาดของพนักงาน เจ้าหน้าท่ี หรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และเหตุน้ันเกิดข้ึนภายในบริเวณโรงเรียน เท่าน้ัน
The Food School Bangkok retains the right to examine and change the organisation and/or structure of the course at any time in its sole discretion.
เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาและเปล่ียนแปลงโครงสร้างหลักสูตรได้ตามแต่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
For any material changes made before the start of a course, The Food School Bangkok will make every effort to inform students who are 
impacted, but it will not be liable if it is unable to do so.
หากมีการแก้ไข ปรับปรับเปล่ียนใดๆก่อนการเปิดภาคเรียน เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก จะพยายามแจ้งให้นักเรียนท่ีอาจได้รับผลกระทบทราบ แต่อย่างไรก็ตาม จะไม่ถือ
ว่าเป็นความรับผิดชอบของเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก หากไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
The accidental insurance is covered during the time that the student is enrolled at The Food School Bangkok only.
เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก ทําประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน ซ่ึงจะครอบคลุมการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างภารเรียนท่ีเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก เท่าน้ัน
Every promotional work taken in the form of photographs, films or reproductions either wholly or partly in any manner or form whatsoever, 
including the works produced by students, The Food School Bangkok holds the right and liberty to use these resources in any medium either 
separately or in conjunction with other photographs, films and reproductions.
เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก ขอสงวนสิทธ์ิในการนํารูปภาพ โสตทัศนวัสดุ หรือการทําซ้ําหรือดัดแปลง ไม่ว่าจะเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดหรือท้ังหมดเพ่ือนําไปใช้ในการเผยแพร่
เพ่ือการส่งเสริมการขาย การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ ท้ังน้ี รวมถึงผลงานของนักเรียนด้วย
Students must not use the names “The Food School” or “The Food School Bangkok”, or partner school names under any circumstances, in any 
place or at any time. This applies to every situation with no time or geographical limitations, before, during, or after the training as a trademark, 
company, or trading name or otherwise.
นักเรียนไม่สามารถนําช่ือ "เดอะฟู้ด สคูล" “เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก” หรือ "โรงเรียน เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก" และช่ือของโรงเรียนพันธมิตร ไปใช้เป็นเคร่ืองหมาย
การค้า หรือ บริษัท หรือ ช่ือทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นก่อน หรือ ระหว่าง หรือ หลังจากฝึกอบรม โดยเด็ดขาด

This policy is considered as the current information at the time of publishing; however, it may subject to change at any moment without notice.
นโยบายข้างต้นน้ีถูกต้อง ณ เวลาท่ีพิมพ์ และสามารถเปล่ียนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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Block 28, 936 Soi Chula 9, Wang Mai, Pathumwan, Bangkok, 10330, Thailand
THE FOOD SCHOOL BANGKOK

The Food School Bangkok vigorously defends its trade marks, copyright materials and other intellectual property rights and will take 
action to preventionary breach of its rights, including by claiming financial compensation. In this section “you” and “your” refer to 
the student making this application, but its terms apply both during and after your studies at The Food School Bangkok.

เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก มีนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการปกป้องสิทธิการใช้เคร่ืองหมายทางการค้า , ผลงานเน้ือหาท่ีเป็นลิขสิทธ์ิ และสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาอ่ืนๆ เก่ียวกับการกระทําอันเป็นการละเมิดสิทธิและการบังคับใช้สิทธิตามกฎหมายในการเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย
ในส่วนน้ี “ท่าน” และ “ของท่าน” หมายถึง นักเรียนผู้สมัครเรียน แต่ข้อกําหนดและเง่ือนไขของข้อตกลงน้ีมีผลบังคับใช้ท้ังในระหว่างท่ีท่านกําลังศึกษาและหลังจบ
การศึกษา ท่ีเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก 

Trademarks เคร่ืองหมายทางการค้า
The Food School Bangkok is the owner of a number of trademarks registered in numerous countries throughout the world for many classes of 
services and products, which include notably “The Food School Bangkok”, the Food School Bangkok logo (which appears on the top of this 
application form). You must not use any of The Food School Bangkok’s trademarks, or any confusingly similar trademark, in connection with 
any activity that is commercial, business-related or professional in its nature or purpose. By way of example, such prohibited use would include 
use as or as part of a company name, trading name, domain name or email address.

เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าด้านบริการและผลิตภัณฑ์หลายประเภทท่ีมีจํานวนมากท่ีจดทะเบียนในหลายประเทศท่ัวโลก ซ่ึงรวมถึงคําว่า 
“The Food School”, ในโลโก้ เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก (ซ่ึงปรากฎอยู่ด้านบนของใบสมัครน้ี) ท่านไม่สามารถใช้เคร่ืองหมายการค้าใดๆ ของเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก 
หรือเคร่ืองหมายการค้าท่ีคล้ายคลึงกัน ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความสับสนในกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ธุรกิจ หรือแวดวงอาชีพท่ีเก่ียวข้อง ท้ังโดยต้ังใจหรือไม่ต้ังใจก็ตาม 
ตัวอย่างการกระทําต้องห้ามหมายรวมถึงการใช้เคร่ืองหมายการค้าท้ังหมด หรือการใช้ส่วนใดส่วนหน่ึงของช่ือบริษัท ช่ือทางการค้า ช่ือโดเมน หรืออีเมล

Uniforms
After your studies we hope that you will keep and treasure your The Food School Bangkok uniform and you are, naturally, free to use it in a 
purely private and non-commercial context. However, please note that you must not wear any part of The Food School Bangkok uniform or any 
other clothing that bears any of The Food School Bangkok’s trademarks in connection with any activity that is commercial, business-related or 
professional in its nature or purpose. The Food School Bangkok will take firm action to prevent any misuse of the uniform.

เคร่ืองแบบนักเรียน
หลังจากท่านจบการศึกษา เราหวังว่าท่านจะดูแลรักษาเคร่ืองแบบนักเรียน เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก เสมือนเป็นสมบัติส่วนตัวของท่าน ท่านควรนําเคร่ืองแบบมาใช้
อย่างเหมาะสมในบริบทส่วนตัวเท่าน้ัน ท่านไม่สามารถนําเคร่ืองแบบไปใช้ประโยชน์ทางการค้าและในเชิงพาณิชย์ ได้ อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้องไม่สวมใส่ส่วนใดส่วน
หน่ึงของเคร่ืองแบบหรือเคร่ืองแต่งกายท่ีมีเคร่ืองหมายการค้าของ เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก ในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจการค้า หรือเชิงแวดวงอาชีพท่ีเก่ียวข้อง
ท้ังโดยต้ังใจหรือไม่ต้ังใจก็ตาม เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก จะดําเนินการใช้สิทธ์ิตามกฎหมาย หากพบการ
กระทําผิดฐานนําเคร่ืองแบบไปใช้ประโยชน์อันเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือละเมิดเคร่ืองหมายการค้า

Copyright Materials
The copyright in all learning, pedagogical and other materials provided to you by The Food School Bangkok during your studies is owned by The 
Food School Bangkok, except for any materials which may be in the public domain and materials used by permission of a third-party copyright 
owner. Such materials are provided for your personal educational use only and must not be reproduced, distributed or shared with others, 
except with the prior written permission of the Institute’s senior management.

By signing this Application Form, you accept the above terms & conditions.

เน้ือหาลิขสิทธ์ิ
เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในเน้ือหาข้อมูลหลักการเรียนการสอน และเอกสารประกอบการเรียนการสอนท่ีท่านได้รับจากเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก 
ระหว่างท่ีท่านศึกษาอยู่ ยกเว้นเน้ือหาข้อมูลท่ีอยู่ในโดเมนสาธารณะและข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว เน้ือหาข้อมูลดังกล่าวจัดทํา
ข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์ด้านการศึกษาส่วนตัวของท่านเท่าน้ัน ไม่อนุญาตให้ผู้อ่ืนลอกเลียน ทําซ้ํา หรือเผยแพร่ต่อบุคคลอ่ืน เว้นแต่ ได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษร
จากผู้บริหารระดับสูงของสถาบันแล้วเท่าน้ัน

การลงนามในเอกสารสมัครน้ี ถือว่าท่านตกลงและยอมรับข้อกําหนดและเง่ือนไขท่ีระบุไว้ข้างต้นไว้ทุกประการ
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลท่ีระบุในใบสมัครน้ีเป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับเง่ือนไขยอมรับเง่ือนไขต่างๆว่าด้วยระเบียบค่าเล่าเรียน เง่ือนไขและ
นโยบายการคืนเงินและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดจนถึงข้อกําหนดและเง่ือนไขเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาของ เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก ข้าพเจ้ายอมรับใน
กฎระเบียบและข้อบังคับของ เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก และรับทราบว่าข้อมูลซ่ึงปรากฎในใบสมัครของข้าพเจ้าจะถูกเก็บและควบคุมภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักร
ไทยและครอบคลุมถึงกระบวนการศาลไทย ข้าพเจ้ารับรู้และเข้าใจว่าอาจมีการส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าให้กระทรวงศึกษาธิการ

THE FOOD SCHOOL BANGKOK’S INTELLECTUAL PROPERTY
ข้อกําหนดและเง่ือนไขเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาของเดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก

Please read this section carefully.
โปรดอ่านส่วนน้ีอย่างละเอียด

Signature
ลายมือช่ือ

Name: Date:
ช่ือ-นามสกุล (ตัวบรรจง) วันท่ี
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