
เวลา หัวข้อกิจกรรม / สัมมนา วิทยากร/การดําเนินการ
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนการสัมมนา
09.00 - 12.00 น. ความรู้เบ้ืองต้นในการทําธุรกิจ กลุ่มที่ 1-4

การบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรหลัก
การทําธุรกิจอย่างเป็นระบบ 1.นางกัลยาณี จิราจินต์
อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับทําก๋วยเตี๋ยว อาจารย์สถาบันสอนอาชีพช้ีช่องรวย
การเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ Gala Noodle
  ประเภท และเมนูก๋วยเตี๋ยว (เย็นตาโฟตีลังกา)

13.00 - 16.00 น. การช่ัง ตวง วัด การใช้วัตถุดิบ ให้ได้มาตรฐานเดียวกัน วิทยากรรอง
   เทคนิคและเคล็ดลับในการปรุงก๋วยเตี๋ยวให้มัดใจลูกค้า 2. นายธนิตศักดิ์ อิงคะกิตติโรจน์

3. ดร.มขรินทร์ หวง

กําหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ทางลัดสร้างอาชีพ สู่เศรษฐกิจฐานราก" ส่วนภูมิภาค
 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 - 1/2 - - 1/2 -

3. ดร.มุขรนทร หวง
4. นางสาวชญาพัณณ์ จิรานต์

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนการสัมมนา
09.00 - 12.00 น. การทําก๋วยเต๋ียวนํ้าตก กลุ่มที่ 1-4

การอบรมเชิงปฏิบัติการในการทําก๋วยเตี๋ยวนํ้าตก วิทยากรหลัก
โดยเริ่มจากความรู้เบ้ืองต้นในการทําอาหาร 1. นางอังสณา วรมิตร
วิธีเลือกซื้อวัตถุดิบ ตลอดจนการผลิต การปรุง อาจารย์ประจําสถาบันมูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ
จนสําเร็จเป็นอาหารจานเดียว พร้อมจําหน่าย วิทยากรรอง

13.00 - 16.00 น. การทําหมูฝอย ข้าวเหนียวนึ่ง 2. นายสุมิตร  สัมมะจารินทร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการในการทําหมูฝอยหวาน 3. นายเขมรุจิ  วรมิตร
และข้าวเหนียวน่ึง ซึ่งนิยมรับประทานได้ทั้งอาหารมื้อหลัก 4. นางอรรวรรณ  แซ่จู  
และอาหารว่าง สามารถทําขายเป็นอาชีพหลักหรือ
อาชีพเสริม

หมายเหตุ  - พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ระหว่างเวลา 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 - 14.45 น.
 - พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา 12.00 - 13.00 น.
 - กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

่ ิ ั ิ ั ิ ้
โทรศัพท์ 0 2547 5953-4

กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



 

ใบสมัครเข้าร่วมการอบรมสอนทําก๋วยเตี๋ยว 
หลักสูตร “ทางลัดสร้างอาชีพ สู่เศรษฐกิจฐานราก” 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
---------------------------------------------------------------- 

1. ข้อมูลผู้เข้าอบรม 
คํานาํหน้า (นาย/นาง/นางสาว)  ชื่อ................................................... นามสกุล.........................................................  
โทรศัพท์............................................................ มือถือ ................................................................................................  
หมายเลขบัตรประชาชน........................................................... E-mail  ......................................................................  

 อาชีพ ...................................................................................รายได้...................................ต่อเดือน (บาท) 
2.  ท่ีอยู่ 

เลขที่...................................หมู่ที่.................ซอย............................................ถนน........................................................ 
ตําบล/แขวง...............................................................อําเภอ/เขต.................................................................................. 
จังหวัด......................................................................รหัสไปรษณีย์.................................................................................       

3. หลักสูตร  ( หลักสูตรละ 100 ท่าน และ เลือกเพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น )  

   วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 : ก๋วยเต๋ียวนํ้าใส-เย็นตาโฟ  โดยอาจารย์สถาบันสอนอาชีพ 
 ช้ีช่องรวย เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ Gala Noodle (เย็นตาโฟตีลังกา)   

  วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 : ก๋วยเต๋ียวนํ้าตก โดยมูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ 
 

1.  สมัครด้วยตนเอง ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ชั้น 11  
    กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ เบอร์ติดต่อ 02-5475953-4 
2. กรอกใบสมัคร Online โดย Scan QR Code  

หรือพิมพ์ http://bit.ly/2rBeZDe 
2. Download รายละเอียดและใบสมัคร  

www.dbd.go.th  ข่าวประชาสัมพันธ์  กรอกข้อมูล ส่งมาท่ี 
  E-mail : franchisedbd@gmail.com หรือ bizservicedbd@gmail.com  

     ส่งทางโทรสาร (Fax) หมายเลข 02-5475952 หรือ 02-5475957 
 
 
 

 

ช่องทางการสมัคร 

 

หมายเหตุ  :   ผู้มสีิทธ์ิเข้าอบรม จะได้รับการยืนยัน ผ่านทาง E-mail ที่ท่านได้แจ้งไว้ หรือทางโทรศัพท์ (ไม่รับผู้ Walk In) 
   หลักสูตร วันที่ 12 กรกฎาคม 2560   ประกาศรายช่ือวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 
   หลักสูตร วันที่ 19 กรกฎาคม 2560   ประกาศรายช่ือวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 
เอกสารประกอบการย่ืนใบสมัคร  :  สําเนาบัตรประชาชนและรับรองสาํเนาถูกต้อง 
หลักเกณฑ์  1.  เป็นผู้ว่างงานหรือไม่มีอาชีพประจํา  2. รายได้ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน 

3. มใีจรักในการทําอาหารและมีความต้ังใจในการประกอบอาชีพ 

รับจํานวนจํากัด 
สมัครก่อน มีสทิธิ์ก่อน 

เต็มแล้ว...ปิดรับสมัครทนัท ี

 


	3.กำหนดการ 
	ใบสมัคร ก๋วยเตี๋ยว

