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7/8 มีีนาคมี 2566
สถานที่่� : ศููนย์์ฝึึกอบรมคาเฟ่อ่เมซอน (Amazon Inspiring Campus :  
AICA) บริษััท ปตท. นำ�ามันและการค้าปลีก จำำากัด (มหาชน) 
อ.วัังน้อย์ จำ.พระนครศูรีอย์ุธย์า 
 

WORKSHOPUPCOMING

ลงทะเบีย์น 

ตั้้�งแตั้่วั้นน้�ถึึงวั้นที่้� 22 มกราคม 2566 
ประกาศผลผ้� ได้�ร้บสิิที่ธิ์ิ� 
วั้นที่้� 27 มกราคม 2566

จำ�ำนวนสิทธิ์ผู้เข้ำร่วมกิจำกรรม 
15 สิทธิ์ต่อรอบ 
(ผ้�ถึือหุ�นก้� ปตั้ที่. และผ้�ตั้ิด้ตั้าม 1 คน
ตั้่อ 1 สิิที่ธิ์ิ� รวัม 60 คน) โด้ยสิามารถึ
เลือกได้�เพี้ยง 1 รอบเที่่าน้�น 

หมาย์เหตุ
• ปตั้ที่. จะจ้ด้ส่ิงเอกสิารยนืยน้สิทิี่ธิ์ิ� ให�กบ้ผ้�ที่้� ได้�
  รบ้สิทิี่ธิ์ิ� โด้ยจด้หมายลงที่ะเบย้นหลง้ประกาศรายชื่ื�อ 
  หากไม่แจ�งยนืยน้สิทิี่ธิ์ิ�ภายในวัน้ที่้�ระบใุนเอกสิาร
  ด้้งกล่าวั ปตั้ที่. จะถึือวั่าสิละสิิที่ธิ์ิ�และจะเลื�อน
  สิำรองขึ้ึ�นตั้ามลำด้้บตั้่อไป
• ผ้�เขึ้�าร่วัมกิจกรรมในคร้�งน้�จะตั้�องเป็นผ้�ถึือหุ�นก้� 
  ปตั้ที่. และผ้�ตั้ิด้ตั้ามซึ่ึ�งได้�แจ�งรายละเอ้ยด้ใน
  เอกสิารยืนย้นสิิที่ธิ์ิ�ที่้�สิ่งกล้บมาที่้� ปตั้ที่. เที่่าน้�น
• กรณีย้กเลกิการเขึ้�าร่วัมกจิกรรม ตั้�องแจ�งล่วังหน�า
  ไม่น�อยกว่ัา 7 วัน้ที่ำการก่อนวัน้จด้้กจิกรรม 
  มเิช่ื่นน้�นจะถึก้ตั้ด้้สิทิี่ธิ์ิ� ในกจิกรรมประเภที่ 
  Workshop เป็นเวัลา 2 ปี

กำาหนดการ
08.00 น.

08.30 น.

09.30 น.

12.00 น.

13.00 น.

15.00 น.

15.30 น.

17.00 น.

ลงที่ะเบ้ยน ณี ปตั้ที่. 
สิำน้กงานใหญ่่ 

เด้ินที่างไปย้งศ้นย์ ฝึึกอบรม 
คาเฟ่่อเมซึ่อนและเย้�ยมชื่ม  
AICA อ.วั้งน�อย 
จ.พีระนครศร้อยุธิ์ยา

ฟ่ังบรรยายควัามร้�
ในการด้ำเนินธิ์ุรกิจร�านคาเฟ่่ 
อเมซึ่อนและเย้�ยมชื่ม AICA

ร้บประที่านอาหารกลางวั้น

เร้ยนร้�การที่ำเครื�องด้ื�ม
ร�อน เย็น และปั�น 
(ตั้ามสิ้ตั้รที่้�กำหนด้)

สิรุป ถึาม-ตั้อบ 
และมอบประกาศน้ยบ้ตั้ร

เด้ินที่างกล้บ

ถึึง ปตั้ที่. สิำน้กงานใหญ่่ 
โด้ยสิวั้สิด้ิภาพี

ONE DAYBarista

HOW 
TO GO?

แผนที่่� 
ปตที่. 

สำำ�นักง�นใหญ่่

วัิธีการเดินทาง
• รถประจำำ�ท�ง :
  สิาย 118, 134, 157, 191, 29, 
  504, 510, 517, 52, 69, ปอ.พี.35
• MRT :
  ลงสิถึาน้จตัุ้จ้กร ใชื่�ที่างออก 2 
• BTS :
  ลงสิถึาน้หมอชื่ิตั้ ใชื่�ที่างออก 3
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