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Application Form 2023

Basic Cuisine

Intermediate Cuisine

Superior Cuisine

Basic Pâtisserie

Intermediate Pâtisserie

Superior Pâtisserie

Diplôme de Cuisine

Diplôme de Pâtisserie

Grand Diplôme

The Art of Bakery Programme (240 ชม.) 

Thai Cuisine Programme (540 ชม.) 

 

 

Certificate Programmes
Cuisine หลักสูตรการประกอบอาหารคาว 

Pâtisserie บอมนขบอกะรปรากรตูสกัลห

Diploma Programmes

(540 ชม.)

(540 ชม.)

(1080 ชม.)

227,640 บาท 

227,640 บาท 

231,000 บาท 

227,640 บาท 

227,640 บาท 

231,000 บาท 

686,280 บาท

686,280 บาท

1,372,560 บาท

262,500 บาท

443,700 บาท

 
 

         

651,866 บาท

651,866 บาท

1,235,304 บาท

ป

ป

ผูสมัครตองการสมัครเรียนในหลักสูตร

ภาคเรียน / ปการศึกษา

ภาคเรียนวันธรรมดา

ภาคเรียนพิเศษ (วันเสาร)

มกราคม

มกราคม

เมษายน

กรกฎาคม

กรกฎาคม ตุลาคม

กรุณาเลือกหลักสูตรที่ทานตองการ โดยทำเครื่องหมาย / ดานหนาหลักสูตร โดยทางโรงเรียนฯ จะลงรายชื่อกลุมเรียงตามลำดับ กอน-หลัง เมื่อนักเรียนชำระเงินเต็มจำนวนแลวเทานั้น

หากกลุมเรียนแรกเต็ม รายชื่อนักเรียนจะถูกใสไวในรายชื่อที่รอลงเรียนกลุมเรียนถัดไป

Classic Cycle Programme หลักสูตร "คลาสสิคไซเคิล"

ชั้นตน (180 ชม.)

ชั้นกลาง (180 ชม.)

ชั้นสูง (180 ชม.)

ชั้นตน (180 ชม.)

ชั้นกลาง (180 ชม.)

ชั้นสูง (180 ชม.)

คาเลาเรียน:

รับทุนการศึกษา:

�e Art of Bakery Programme หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการทำขนมปง

Professional �ai Cuisine Programme หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทย

หมายเหตุ:

• คาเลาเรียนขางตันยังไมรวมคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ* ดังนี้

• คาเรียนรวมหลักสูตรตางๆ
       - หลักสูตรการประกอบอาหารคาว/ขนมอบ: ชั้นตน  295,140 บาท สำหรับภาคเรียน (วันธรรมดา)
       - หลักสูตรการประกอบอาหารคาว/ขนมอบ: ชั้นตน  291,640 บาท สำหรับภาคเรียน (วันเสาร)
       - หลักสูตร Diplome de Cuisine / Diplome de Patisserie  753,780 บาท สำหรับภาคเรียน (วันธรรมดา) / 719,466 บาท สำหรับรับทุนการศึกษา 5%
       - หลักสูตร Diplome de Cuisine / Diplome de Patisserie  750,280 บาท สำหรับภาคเรียน (วันเสาร) / 715,966 บาท สำหรับรับทุนการศึกษา 5%
       - หลักสูตร Grand Diplome    1,440,060 บาท / 1,302,804 บาท สำหรับรับทุนการศึกษา 10%
       - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการทำขนมปง   275,000 บาท
       - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทย   511,200 บาท

- คาธรรมเนียมการสมัครเรียน 3,000 บาท
- คาเครื่องแบบนักเรียน  9,500 บาท สำหรับภาคเรียน (วันธรรมดา)
   6,000 บาท สำหรับภาคเรียน (วันเสาร)
- คาอุปกรณ   55,000 บาท
* คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ขางตน (ถามี) เฉพาะการลงทะเบียนเรียนครั้งแรกเทานั้น

• ผูสมัครตองยื่นใบสมัครพรอมชำระคาธรรมเนียมการสมัครเรียน 3.000 บาท คาธรรมเนียมที่ชำระแลวจะไมสามารถเรียกคืนไดไมวากรณีใดๆ
• ผูสมัครตองชำระคาเลาเรียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งหมด ภายในวันที่ทางโรงเรียนฯ กำหนด
• ผูสมัครขอรับทุนการศึกษาจะตองชำระเงินคาเลาเรียนตามเงื่อนไขที่ทางโรงเรียนฯ ไดกำหนดไวเทานั้น
• ทางโรงเรียนฯ จะมีการพิจารณาปรับคาเลาเรียน และคาธรรมเนียมตางๆ ทุกป ตามความเหมาะสม
• ทางโรงเรียนฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคาเลาเรียน, คาธรรมเนียม และโปรโมชั่นโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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Student ID

* นิฉเกุฉีณรกนใดไอตดิตีทลคคุบ

 
                                                                    

                           

อายุ อาชีพ                    

ประเทศ

                                                                 

         

ซอย

ตำบล                                           อำเภอ    

             

ซอย

ตำบล                                           อำเภอ

หมู

ถนน

หมู           

ถนน

   

 

ราคา

 

.....................................................................

...........................

....................................

ขอมูลสวนตัว กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งในหัวขอที่มีเครื่องหมาย *

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อเลน *

ชื่อเลน (ภาษาอังกฤษ) *

วัน เดือน ปเกิด

เลขที่บัตรประชาชน

สถานที่เกิด (จังหวัด)

ที่อยูในการติดตอ

การศึกษา

โทรศัพท (บาน)

ที่อยูในการสงเอกสาร * บานเลขที่

โทรศัพท (มือถือ) * อีเมล *

หมูบาน/อาคาร

หมูบาน/อาคาร

รหัสไปรษณีย

รหัสไปรษณีย

ที่อยูตามทะเบียนบาน (ถาแตกตาง) บานเลขที่

จังหวัด

จังหวัด

วุฒิการศึกษา โรงเรียน / สถาบัน / มหาวิทยาลัย เดือน / ป ที่สำเร็จการศึกษา

เอกสารการศึกษา         มี                ไมมี

ขอมูลดานสุขภาพ กรุณาระบุ หากทานมีโรคประจำตัวที่อาจเปนอุปสรรคตอการเรียน

ขอมูลเกี่ยวกับการแพอาหาร โปรดทำเครื่องหมายถูกในชอง            หากทานมีอาการแพอาหาร หรือไมสามารถรับประทานอาหารดังกลาวได เนื่องมาจากความเชื่อทางศาสนา

ไมมีอาการภูมิแพอาหาร หรือตองควบคุมอาหารบางประเภทเปนพิเศษ

ไมสามารถรับประทานอาหาร อันเนื่องมาจากความเชื่อทางศาสนา (โปรดระบุ) .............................................................................................................

มีอาการภูมิแพอาหาร หรือตองควบคุมอาหารบางประเภทเปนพิเศษ (โปรดระบุ) .........................................................................................................

ผูสนับสนุนทางการเงิน

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

(ภาษาอังกฤษ)

(ภาษาอังกฤษ)

ที่อยู

ที่อยู

โทรศัพท (บาน)

โทรศัพท (บาน) โทรศัพท (มือถือ)

โทรศัพท (มือถือ)

ความสัมพันธ

ความสัมพันธ

ทานรูจักโรงเรียนเลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต จากสื่อใด (สามารถเลือกไดมากกวา 1 คำตอบ)

เพื่อน / ครอบครัว เว็บไซตของโรงเรียนฯ เว็บไซตอื่นๆ

ศิษยเกา นิตยสาร

งานนิทรรศการ สถาบันแนะแนวการศึกษา LINE Official

เฟซบุก (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram)

เหตุผลที่เลือกโรงเรียนเลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต เพราะอะไร (กรุณาเลือกตามลำดับความสำคัญ 3 ลำดับแรก: 1 = มากที่สุด 2 = ปานกลาง 3 = นอย)

คุณภาพของหลักสูตร สถานที่ตั้ง ชื่อเสียงของโรงเรียนฯ ภาษาที่ใชในการสอน ระยะเวลาในการศึกษา

ไดรับทุนการศึกษา โอนยายจากโรงเรียนเลอ กอรดอง เบลอ สาขาอื่น ไดรับคำแนะนำจากผูสนับสนุนทางการเงิน

โรงเรียนเลอ กอรดอง เบลอ แคมปสอื่นๆ

รายการโทรทัศน / วิทยุ จดหมายขาว (Newsletter)

อื่น ๆ (โปรดระบุ)
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(Student Uniform)

กรุณาเลือกขนาดเครื่องแบบนักเรียนที่ทานตองการ ในตารางดานลาง

ไหล

รอบเอว

สะโพก

รอบอก

หมายเหตุ

ความ
ยาว
ชวง
เปา

ความยาว
ชวงขา

รอบโคนขา 

รอบวงแขน

............................................

รอบอก ........................................

รอบวงแขน ..................................

กางเกง

รอบเอว .......................................

สะโพก ........................................

........................... 

.........................
วัดจากใตขอบเอวดานหนา
ผานเปาไปใตขอบเอวดานหลัง

รอบโคนขา ...................................

ขนาดเสื้อ:

ขนาดมาตรฐาน: เสื้อ ขนาดมาตรฐาน: กางเกง (เอวยางยืด)

ขนาดกางเกง:

ขนาดหมวก :

SS              S               M               L                XL              2XL            3XL            4XL         5XL

SS              S M               L                XL XXL 3XL            4XL         5XL

ขนาดใหญพิเศษ (กรุณาระบุขนาด) *

ขนาดใหญพิเศษ (กรุณาระบุขนาด) *

                                                  

SS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

SS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

S

M

L

ขนาดมาตรฐาน: หมวก  

รอบเอว 26-32“ / รอบสะโพก 38 นิ้ว เสนรอบหมวก 21 นิ้ว

เสนรอบหมวก 23 นิ้ว

เสนรอบหมวก 24 นิ้ว

รอบเอว 28-34“ / รอบสะโพก 40 นิ้ว

รอบเอว 30-36“ / รอบสะโพก 42 นิ้ว

รอบเอว 32-38“ / รอบสะโพก 44 นิ้ว 

รอบเอว 34-40“ / รอบสะโพก 46 นิ้ว 

รอบเอว 36-40” / รอบสะโพก 48 นิ้ว 

รอบเอว 40-46“ / รอบสะโพก 52 นิ้ว 

รอบเอว 44-50“ / รอบสะโพก 56 นิ้ว 

รอบเอว 48-52” / รอบสะโพก 60 นิ้ว 

S               M               L

เครื่องแบบนักเรียน

รอบอก / สะโพก 38 นิ้ว

รอบอก / สะโพก 40 นิ้ว

รอบอก / สะโพก 42 นิ้ว

รอบอก / สะโพก 44 นิ้ว

รอบอก / สะโพก 46 นิ้ว

รอบอก / สะโพก 48 นิ้ว

รอบอก / สะโพก 50 นิ้ว

รอบอก / สะโพก 55 นิ้ว

รอบอก / สะโพก 59 นิ้ว

เสนรอบหมวก

กรุณาระบุขนาดใหญพิเศษ*

เสื้อ

ไหล นิ้ว

นิ้ว

นิ้ว

นิ้ว

นิ้ว

นิ้ว

นิ้ว

นิ้ว

ความยาวชวงขา

ความยาวชวงเปา

1. ขนาดของเครื่องแบบนักเรียนเปนขนาดมาตรฐานทั่วไป

2. กรุณาวัดขนาดเปนนิ้ว

3. ทางโรงเรียนฯ ไมรับผิดชอบ หากนักเรียนแจงขนาดที่ตองการผิดพลาด

4. ทางโรงเรียนฯ จะดำเนินการสั่งซื้อ หลังจากทานชำระคาเลาเรียนแลว
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เมื่อไดรับใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครแลว ทางโรงเรียนฯ สอนการประกอบอาหาร เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต จะดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน

ตามระเบียบการ และจำนวนที่รับสมัครในหลักสูตรที่ระบุไวในใบสมัคร  

      • 
      • 
      • 
      • 

ทานสามารถชำระคาเลาเรียนผานธนาคารกรุงเทพ และโปรดสงหลักฐานการชำระเงินพรอมระบุชื ่อนักเรียน และหลักสูตรที่สมัครเรียน ทางอีเมล

thailand@cordonbleu.edu

      ชื่อบัญชี        :  บริษัท เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต จำกัด

      เลขที่บัญชี     :  860-3-00232-3 (บัญชีกระแสรายวัน)

      ชื่อธนาคาร    :  ธนาคารกรุงเทพ (มหาชน) จำกัด / สาขาอาคารซิลลิค เฮาส

      ที่อยูธนาคาร :  1 อาคารซิลลิค เฮาส ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

ทางโรงเรียนฯ สามารถรับชำระคาเลาเรียนดวยบัตรเครดิต เมื่อชำระดวยตนเอง หรือกรอกแบบฟอรมหนังสือยินยอมชำระเงินผานบัตรเครดิต

      • บัตรวีซา / มาสเตอรการด ไมเสียคาธรรมเนียม สำหรับการผอนชำระ 0% จำนวน 4 หรือ 10 เดือน กับ ธนาคารที่รวมรายการ

      • บัตรวีซา / มาสเตอรการด เสียคาธรรมเนียม 1.5% สำหรับการชำระดวยตนเองที่โรงเรียน           

      • บัตรวีซา / มาสเตอรการด เสียคาธรรมเนียม 3% สำหรับการชำระผานระบบแบบฟอรมการชำระเงิน

หมายเหตุ: - การชำระเงินผานบัตรเครดิตจะตองเสียคาธรรมเนียมการชำระเงิน 

                 - การผอนชำระ 0% จำนวน 4 หรือ 10 เดือน สามารถใชไดกับหลักสูตรที่โรงเรียนฯ กำหนด เทานั้น

วิธีการชำระคาเลาเรียน และคาธรรมเนียม

ขั้นตอนการรับสมัคร

ขั้นตอนการรับสมัคร

วิธีการชำระคาสมัคร

วิธีการชำระเงินคาเลาเรียน

2. การชำระเงินผานการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร

1. การชำระเงินผานบัตรเครดิต

1. การชำระเงินผานบัตรเครดิต
ทานสามารถชำระคาธรรมเนียมการสมัครดวยบัตรเครดิตไดดวยตนเองที่โรงเรียนฯ หรือสมัครผานหนาเว็บไซตของทางโรงเรียนฯ โดยไมมีคาธรรมเนียมการรูด ในกรณีที่

ไมสามารถเดินทางเขามาชำระคาสมัครดวยบัตรเครดิตที่โรงเรียนฯ ทานสามารถกรอกแบบฟอรมหนังสือยินยอมการชำระเงินดวยบัตรเครดิตเขามาแทนได โดยจะมี

คาธรรมเนียมการรูด 3% สำหรับบัตรวีซา / มาสเตอรการด เทานั้น

2. การชำระเงินผานการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร
ทานสามารถชำระคาธรรมเนียมการสมัครดวยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร ตามรายละเอียดดานลาง

หนังสือตอบรับเขาศึกษา (Letter of Offer)

รายละเอียดการชำระเงินสำหรับคาเลาเรียนหลักสูตรสวนที่คางชำระ

คาธรรมเนียม กฎระเบียบ และเงื่อนไขตางๆ

คำแนะนำเกี่ยวกับรองเทาสำหรับงานครัว

กรุณากรอกใบสมัคร และยื่นใบสมัครไดที่โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต พรอมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบาน

สำเนาหลักฐานการศึกษาระดับประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร หรือเทียบเทา

สำเนาใบแสดงผลการเรียน

เรียงความแสดงความตั้งใจเขาศึกษา (Letter of Motivation)

ใบรับรองแพทย (ในกรณีมีปญหาดานสุขภาพ)

รูปถายสี จำนวน 1 รูป (กรุณาสงไฟลรูปในรูปแบบ .jpg, .jpeg หรือ .png เทานั้น)

หลักฐานการชำระเงินคาสมัคร จำนวน 3,000 บาท (แนบพรอมการยื่นใบสมัคร) โดยคาธรรมเนียมที่ชำระแลวไมสามารถเรียกคืนไดไมวากรณีใดๆ)

ระเบียบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

หนังสือตอบรับเขาศึกษา (Letter of Offer)

การแจงผลตอบรับเขาศึกษา ทางโรงเรียนฯ จะสง "หนังสือตอบรับเขาศึกษา (Letter of Offer)" ในหลักสูตรที่สมัครสำหรับภาคการศึกษา เอกสารชุด “หนังสือตอบรับเขาศึกษา”

จะถูกจัดสงใหกับผูสมัคร หรือสถาบันแนะแนวการศึกษา พรอมเอกสารตางๆ อาทิ
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1. คาธรรมเนียมการสมัครเรียนที่ชำระแลวไมอาจเรียกคืนไดไมวาในกรณีใดๆ ซึ่งตองชำระพรอมการยื่นความประสงคในการสมัครเรียน หรือการลงทะเบียนเรียนใหม 

2. หากทางโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต ไมสามารถตอบรับการสมัครเรียนได หรือการถูกปฏิเสธวีซานักเรียนไมวาดวยเหตุผลประการใดก็ตาม

    จะไมมีการคืนเงิน คาธรรมเนียมการสมัครเรียน 

 

3. โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต จะไมรับการชำระคาเลาเรียน หากจำนวนที่นั ่งนักเรียนเต็มในภาคการศึกษาที่สมัครเรียนนั้น

    โดยทางโรงเรียนฯ จะแนะนำใหเลื ่อนเวลาการเริ ่มเรียนไปในภาคการศึกษาถัดไป

4. นักเรียนใหมตองชำระคาเลาเรียน พรอมคาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณเต็มจำนวน อยางนอย 6 สัปดาห กอนวันเปดภาคเรียน หากนักเรียนที่ประสงคจะแบง

   ชำระคาเลาเรียน สามารถยื่นความประสงคโดยกรอกแบบฟอรมขอแบงชำระคาเลาเรียน ที่ฝายบริการนักเรียน โดยโรงเรียนฯ ไดกำหนดใหนักเรียนสามารถแบงชำระ

   เปน 2 งวด คือ 50% ของคาเลาเรียน พรอมคาเครื ่องแบบนักเรียนและอุปกรณ ภายในระยะเวลาที่ทางโรงเรียนฯ กำหนดไว สำหรับคาเลาเรียนงวดที่สอง

   นักเรียนจะตองชำระทั้งหมดกอนวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม อยางนอย 10 วัน 

    

 

5. โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดคาปรับชำระคาเลาเรียนลาชา ในอัตรา 5% ของคาเลาเรียน ในกรณีที่ทางโรงเรียนฯ

    ยังไมไดรับการชำระเงินคาเลาเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด

6. ผูสมัครเรียนที่ไดรับการตอบรับจากทางโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต แลว แตไมสามารถเริ่มการเรียนในภาคการศึกษาที่สมัครเรียนได

    ไมวาดวยเหตุผลใดๆ ตองแจงความประสงคเพื่อขอยกเลิก และขอคืนเงินคาเลาเรียนเปนลายลักษณอักษรกับทางโรงเรียนฯ กอนวันเปดภาคเรียน โดยมีเงื่อนไข

    การขอคืนเงินคาเลาเรียนตามตารางดานลางนี ้ ทั ้งนี ้ไมรวมคาธรรมเนียมการสมัครเรียน ซึ ่งไมอาจเรียกคืนไดไมวาในกรณีใดๆ

      

    

8. การชำระคาธรรมเนียมการสมัครใหมจะเกิดข้ึนเม่ือนักเรียนเล่ือนการเรียนเกินกำหนดระยะเวลา 12 เดือน หรือนักเรียนชำระคาเลาเรียนแลว แตมีการขอคืนเงินคาเลาเรียน

    โดยที่ยังไมไดเขาเรียนในหลักสูตรระยะยาวของทางโรงเรียนฯ มากอน

9. โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเปลี่ยนคาธรรมเนียมการดำเนินการตางๆ และคาเลาเรียนไดตามความ

    เหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา และนักเรียนตองชำระคาเลาเรียนตามที่โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต ไดมีการประกาศไวแลว

10. คาเลาเรียนสำหรับหลักสูตรระยะยาว ไมรวมคาเคร่ืองแบบนักเรียน หรือคาอุปกรณ คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการแกไข เคร่ืองแบบนักเรียน นักเรียนจะเปนผูรับผิดชอบเอง

      ทั้งหมด  

 

 

13. การชำระเงินดวยบัตรเครดิตวีซา และมาสเตอรการด ผูชำระเงินตองรับผิดชอบในคาธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ้นตามเงื่อนไขของธนาคาร และรับเฉพาะบัตรที่ระบุเทานั้น

14. นักเรียนจะตองเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด

15. นักเรียนท่ียังคางชำระคาธรรมเนียมการดำเนินการตางๆ และ/หรือ คาเลาเรียน จะไมไดรับใบประกาศนียบัตร และจะไมสามารถเขาเรีียนไดจนกวาจะชำระคาเลาเรียน

      ครบเต็มจำนวนเลว รวมถึงคาปรับที่อาจเกิดขึ้นดวย

* สำหรับการชำระเงินแบบผอน 0% จำนวน 4 เดือน หรือ 10 เดือน เทานั้น / ** คาธรรมเนียบการสมัครไมสามารถขอคืนเงินได

การชำระคาธรรมเนียมตางๆ และเงื่อนไขการคืนเงิน

% ของคาเลาเรียนที่จะไดรับการคืน เงื่อนไขการคืนเงินนับจากวันที่ไดรับแจงความประสงคเปนลายลักษณอักษร

มากกวา 30 วัน กอนวันเปดภาคเรียน

มากกวา 30 วัน กอนวันเปดภาคเรียน*

ระยะเวลาระหวาง 14-30 วัน กอนวันเปดภาคเรียน

ระยะเวลาระหวาง 7-14 วัน กอนวันเปดภาคเรียน

นอยกวา 7 วัน กอนวันเปดภาคเรียน

7. ผูสมัครเรียนท่ีไดรับการตอบรับจากทางโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต แลว สามารถขอเล่ือนเวลาการเร่ิมเรียนไปในภาคการศึกษาถัดไปได

    อยูภายในระยะเวลา 12 เดือน จากภาคการศึกษาที่ลงสมัครไว ซึ่งตองแจงทางโรงเรียนฯ เปนลายลักษณอักษรอยางนอย 2 สัปดาหกอนวันเปดภาคเรียน หากผูสมัคร

    เลือกการเล่ือนเวลาเร่ิมเรียนแลว ผูสมัครจะไมสามารถเลือกขอปฏิบัติหรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่ะบุไวในการชำระคาธรรมเนียมตางๆ และเงื่อนไขการคืนเงินคาธรรมเนียมนี้

    ไดอีก ทั้งนี้ ทางโรงเรียนฯ จะจัดเวลาในภาคการศึกษาถัดไปใหเลือกตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนหรือการปรับขึ้นคาเลาเรียน

    ผูสมัครเรียนตองชำระสวนตางท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงใหกับโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอรตอง เบลอ ดุสิต ภายในกำหนดระยะเวลาการชำระคาเลาเรียน

11. การขอออกใบแสดงผลการเรียนใหม ตองชำระคาธรรมเนียม 500 บาท ตอฉบับ หรือ 1,000 - 1,500 บาท ตอฉบับ สำหรับการออกใบประกาศนียบัตรโรงเรียนสอน

      การประกอบอาหาร เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต (1,000 บาท สำหรับหลักสูตรประกอบอาหารคาว / ขนมอบ ระดับชั้นตน-กลาง-สูง และ 1,500 บาท สำหรับหลักสูตร

      Diplôme de Cuisine, Diplôme de Pâtisserie Diplome de Cuisine Thai, Diplome de Boulangerie และ Grand Diplôme)

12. คาธรรมเนียมตางๆ ตามเงื่อนไขนี้ จะไมไดรับคืน แมวากรณีมีการเปลี่ยนแปลงวีซานักเรียน หรือการยกเลิกวีชา
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16. โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และประเมินการรับสมัครนักเรียน การปฏิเสธรับสมัครนักเรียนเปนไปตาม

      ดุลยพินิจของโรงเรียนฯ โดยไมตองชี้แจงเหตุผลใดๆ 

17. หากนักเรียนไมผานเกณฑการจบหลักสูตรไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ยกเวนแตเปนความผิดพลาดที ่เกิดขึ ้นโดยโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร

เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต เงินคาธรรมเนียม การดำเนินการตางๆ หรือคาเลาเรียน จะไมสามารถเรียกคืนได หรือปรับใหสวนลดใดๆ 

18. หากนักเรียนไมผานเกณฑการจบหลักสูตร หรือไมสามารถเรียนจนจบหลักสูตรได เนื่องจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร

      เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต ที่ไมสามารถเปดเรียนไดตามวันที่กำหนดหรือไมสามารถดำเนินการเรียนการสอนตอไปได ทางโรงเรียนฯ จะจายเงินคาเลาเรียน

      คืนตามสัดสวน โดยจะแจงเปนลายลักษณอักษรภายใน 4 สัปดาห นับจากวันที่โรงเรียนฯ ไมสามารถเปดการเรียนการสอนได 

 

20. โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายในชีวิตและทรัพยสินที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนภายในหรือนอกบริเวณ

โรงเรียนฯ อันเนื ่องมาจากความประมาทเลินเลอของนักเรียน เวนแตเหตุนั ้นจะเกิดจากความผิดพลาดของพนักงาน เจาหนาที ่ หรือบุคคลอื่นที ่ ี ่เกี ่ยวของ

และเหตุนั ้นเกิดขึ ้นภายในบริเวณโรงเรียนฯ เทานั้น      

21. โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงโครงสรางหลักสูตรไดตามแตเห็นสมควร โดยมิตองแจง

ใหทราบลวงหนา

22. หากมีการแกไข ปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณการเรียนกอนการเปดภาคเรียน โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต จะพยายามแจงใหนักเรียน

      ที่อาจไดรับผลกระทบทราบ แตอยางไรก็ตาม โรงเรียนฯ จะไมถือวาเปนความรับผิดชอบของโรงเรียนฯ หากไมสามารถแจงใหทราบลวงหนา 

23. โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต ทำประกันอุบัติเหตุใหกับนักเรียน ซึ่งจะครอบคลุมการเกิดอุบัติเหตุในระหวางภาคเรียน เทานั้น

24. โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต ขอสงวนสิทธิ์ในการนำรูปภาพ โสตทัศนวัสดุ หรือการทำซ้ำหรือดัดแปลง ไมวาจะเปนสวนหนึ่งสวนใด

      หรือทั้งหมดเพื่อนำไปใชในการเผยแพรเพื่อการสงเสริมการขายการโฆษณา และการประชาสัมพันธ ทั้งนี้รวมถึงผลงานของนักเรียนดวย

25. นักเรียนไมสามารถนำชื่อ ‘เลอ กอรดอง เบลอ’ หรือ ‘โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต’ หรือ ‘ดุสิต’ ไปใชเปนเครื่องหมายการคา หรือ

      หรือ หลังการฝกอบรม โดยเด็ดขาด 

26. นโยบายขางตนนี้ถูกตอง ณ เวลาที่พิมพ และสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

 

 

19. นักเรียนทุกคนตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอรตอง เบลอ ดุสิต อยางเครงครัด

ขอกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาของ เลอ กอรดอง เบลอ

โปรดอานขอมูลสวนนี้อยางละเอียด

เลอ กอรดอง เบลอ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปกปองสิทธิการใชเครื่องหมายการคา ผลงานเนื้อหาที่เปนลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ

เกี่ยวกับการกระทำอันเปนการละเมิดสิทธิและการบังคับใชสิทธิตามกฎหมายในการเรียกรองใหชดใชคาเสียหาย

ในสวนน้ี "ทาน" และ "ของทาน" หมายถึง นักเรียนผูสมัครเรียน โดยขอกำหนดและเง่ือนไขของขอตกลงน้ีมีผลบังคับใชท้ังในระหวางท่ีทานกำลังศึกษา และหลังจบการศึกษา

ที่สถาบัน เลอ กอรตอง เบลอ

เครื่องหมายการคา

เลอ กอรดอง เบลอ อินเตอรเนช่ันแนล เปนเจาของเคร่ืองหมายการคาดานการบริการและผลิตภัณฑหลายประเภทท่ีมีการจดทะเบียนในหลายประเทศท่ัวโลก ซ่ึงรวมถึงคำวา

"Le Cordon Bleu", ในโลโก เลอ กอรดอง เบลอ (ซึ่งปรากฏอยูดานบนของใบสมัครนี้ และ "Grand Diplome"

ทานไมสามารถใชเครื่องหมายการคาใดๆ ของ เลอ กอรดอง เบลอ หรือเครื่องหมายการคาที่คลายคลึงกัน ซึ่งอาจกอใหเกิดความสับสน ในกิจกรรมเชิงพาณิชย ธุรกิจ หรือ

แวดวงอาชีพที่เกี่ยวของ ทั้งโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม ตัวอยางการกระทำตองหัามหมายรวมถึงการใชครื่องหมายการคาทั้งหมด หรือการใชสวนใดสวนหนึ่งของชื่อบริษัท 

ช่ือทางการคา ชื่อโดเมน หรือ อีเมล ดวย

เครื่องแบบ

หลังจากทานจบการศึกษา เราหวังวาทานจะดูแลรักษาเคร่ืองแบบนักเรียน เลอ กอรดอง เบลอ เสมือนเปนสมบัติสวนตัวของทาน ทานควรนำเคร่ืองแบบมาใชอยางเหมาะสม

ในบริบทสวนตัวเทานั้น ทานไมสามารถนำเครื่องแบบไปใชประโยชนทางการคาและในเชิงพาณิชยได อยางไรก็ตาม ทานจะตองไมสวมใสสวนใดสวนหนึ่งของเครื่องแบบ

หรือเคร่ืองแตงกายท่ีมีเคร่ืองหมายการคาของ เลอ กอรดอง เบลอ ในกิจกรรมท่ีเก่ียวของทางธุรกิจการคาเชิงพาณิชย หรือแวดวงอาชีพท่ีเก่ียวของ ท้ังโดยต้ังใจหรือไมต้ังใจก็ตาม

เลอ กอรดอง เบลอ จะดำเนินการบังคับใชสิทธิตามกฎหมาย หากพบการกระทำผิดฐานนำเคร่ืองแบบไปใชประโยชนอันเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือละเมิดเคร่ืองหมายการคา

ลิขสิทธิ์ผลงานเนื้อหาตางๆ

เลอ กอรดอง เบลอ อินเตอรเนชั่นแนล เปนเจาของลิขสิทธิ์ในเนื้อหาขอมูล หลักการเรียนการสอน และเอกสารประกอบการเรียนการสอนตางๆ ที่ทานไดรับจาก

เลอ กอรดอง เบลอ ระหวางที่ทานศึกษาอยู ยกเวนเนื้อหาขอมูลที่อยูในโดเมนสาธารณะ และขอมูลอื่นๆ ที่ไดรับการอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์เรียบรอยแลว

เน้ือหาขอมูลดังกลาวจัดทำข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคดานการศึกษาสวนตัวของทานเทาน้ัน ไมอนุญาตใหผูอ่ืนลอกเลียน ทำสำเนา หรือเผยแพรตอบุคคลอ่ืน เวนแตไดรับอนุญาต

เปนลายลักษณอักษรจากผูบริหารระดับสูงของสถาบันแลวเทานั้น

การลงนามในเอกสารการสมัครนี้ ถือวาทานตกลงและยอมรับขอกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไวขางตนนี้ทุกประการ 



 

 

 

โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา____________________________________อนุญาตและยินยอมใหโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต บริษัทในเครือ และ

ตัวแทน ใชภาพถายและภาพเหมือน และ/หรือบทสัมภาษณใดๆ ของขาพเจาในสิ่งพิมพ โฆษณา หรือสื่อประชาสัมพันธอื่นๆ (รวมถึงการเผยแพรบนอินเตอรเน็ต)

โดยความยินยอมนี้รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการ: 

ของขาพเจา ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด ในสิ่งพิมพ หนังสือพิมพ นิตยสาร และสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ บนโทรทัศน วิทยุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส (รวมถึงบนอินเทอรเน็ต) และรวม

ถึงสื่อการแสดง และ / หรือเอกสารงานเขียนของขาพเจา ไมวาในรูปหรือลักษณะอยางใด ทั้งเพื่อการศึกษาและเผยแพรตอสาธารณะ

___________________________________ __________________________________________________________________________________________

_________________________________________ ____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________

ขาพเจาขอยืนยันวาขอมูลที่ระบุในใบสมัครนี้เปนความจริงทุกประการ ขาพเจาตกลงยอมรับในเงื่อนไขตางๆ วาดวยระเบียบคาเลาเรียน

เงื่อนไขและนโยบายการคืนเงิน และคาธรรมเนียมตางๆ ตลอดจนถึงขอกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาของ เลอ กอรดอง เบลอ 

ขาพเจายอมรับในกฎระเบียบ และขอบังคับของ เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต และรับทราบวาขอมูลซึ่งปรากฏในใบสมัครของขาพเจาจะถูกเก็บ

และควบคุมภายใตกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทยและครอบคลุมถึงกระบวนการศาลไทย ขาพเจารับรูและเขาใจวาอาจมีการสงตอขอมูล

สวนตัวของขาพเจาใหกระทรวงศึกษาธิการ

เลอ กอรดอง เบลอ ดุสิต จะเก็บขอมูลสวนบุคคลของทาน และติดตอทานเพื ่อดำเนินการตามขอเรียกรองของทานจากความยินยอมนี้ 

โปรดตรวจสอบนโยบายความเปนสวนตัวของเราที QR code

ชื่อผูสมัคร

ชื่อบิดา-มารดา หรือผูมีอำนาจปกครองผูเยาว (อายุต่ำกวา 20 ป)

ลายเซ็น

ลายเซ็น

วันที่

วันที่

สำหรับสถาบันแนะแนวการศึกษา (เทานั้น)

ชื่อสถาบันแนะแนวการศึกษา

ชื่อผูติดตอ

ที่อยู

อีเมล

โทรศัพท (บาน)

โทรศัพท (มือถือ)

ประทับตราบริษัท

แบบฟอรมแสดงความยินยอมและอนุญาตใหถายภาพและเผยแพรภาพถาย วิดีโอ หรือการบันทึกเสียง

ขาพเจาไดรับทราบและยอมรับวาขาพเจาไมมีสิทธิในคาชดเชยหรือคาตอบแทนภายหลัง หรือการเรียกรองใดๆ เพิ่มเติมในอนาคต

(ก) อนุญาตใหสัมภาษณ บันทึกวิดีโอ ถายภาพ บันทึกเสียง หรืออนุญาตใหทำซ้ำหรือดัดแปลงซึ่งภาพถาย วิดีโอ และ/หรือเสียงของขาพเจา

(ข) อนุญาตใหใชชื่อของขาพเจา: และ

(ค) อนุญาตใหใชคำพูดจากบทสัมภาษณ (หรือสวนใดสวนหนึ่งจากคำพูดดังกลาว ภาพยนตร ภาพถาย เทป หรือการทำซ้ำหรือดัดแปลง และ/หรือการบันทึกเสียง

ในการใหความยินยอมตามเอกสารฉบับนี้ ภาพถาย วิดีโอ เสียง และ หรือบทสัมภาพณของขาพเจา ถือเปนกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอรดอง

เบลอดุสิต และผูกพันขาพเจาโดยไมจำกัดระยะเวลา และไมจำเปนตองขออนุญาตลวงหนาจากขาพเจา

ลายมือชื่อผูใหความยินยอม:

วันเกิด เดือน ปเกิด:

วันที่:

เปนท่ีเขาใจตรงกันวาการใช ทำช้ำหรือดัดแปลง และเผยแพรตอสาธารณชนจะเปนการกระทำอันชอบดวยกฎหมายท้ังภายใน และภายนอก เลอ กอรดอง เบลอ ดุลิต และไม

กระทำดวยวิธีใดอันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงชื่อเสียงตอผูเกี่ยวของ

วันที่: นายมิเชล ปเตอรส - ผูอำนวยการกิจการรวมคา
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Letter of Motivation

กรุณาเขียนเรียงความ แสดงความตั้งใจเขาศึกษาดวยภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย โดยเรียงความนั้นจะตองมีความยาว ประมาณ 300-500 คำ

Please fill in your motivation statement of at least 300-500 words in English or Thai language only.


