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หลักสูตร  ภาพลักษณ์เพ่ือความส าเร็จ (LOOK 4 Success) 
 วันที่ 25 ตุลาคม  2562  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

@สถานที่เรียน สตูดิโอนนทบุรี บางบัวทอง  จ.นนทบุรี 
 

พเิศษช าระภายในวันท่ี 15 ต.ค. 62  
 ค่าสัมมนาลดเหลือท่านละ 3,999 บาททันท ี(ราคายังไม่รวม vat 7%)  

 (ราคาปกติท่านละ  5,999 บาท) 

วิทยากร : A.Pornvarin Ungchaipanich 

 

 

หลักการและเหตุผล 

   เปิดรับสมคัรแลว้  คลาสภาพลกัษณ์เพื่อความส าเร็จ  รุ่นที่ 16,17 เดือนตุลาคม 62 
 

• คลาสภาพลกัษณ์ที่เป็นมากกว่าการแต่งกาย 
• เพราะการแต่งกายเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นถึง 
• บุคลิกภายใน ตวัตน และความคิดของคุณ 
• คลาสท่ีจะท าให้คุณเขา้ใจตวัเองและคนรอบขา้งมากขึ้น 
• มัน่ใจในตวัเอง ท างานงานประจ าความส าเร็จและมีความสุขกบัตวัเองทุกวนั 

 

คุณเป็นแบบน้ีบา้งหรือเปล่า ??? 

》ไปงานส าคญัพบคู่คา้/ลูกคา้คน จะแต่งตวัและวางตวัอยา่งไรดีถึงจะประทบัใจนะ🙄 

》แต่งตวัว่าดีแบว้แต่ท าไมดูเชย🤔 

》ใส่ชุดหรูราคาแพงแต่แต่งออกมาแลว้ไม่สมราคาเลย😂 
》มีเส้ือผา้เต็มตู ้แต่หาชุดถูกใจใส่ไม่ไดเ้ลย 
》ซ้ือเส้ือผา้มาทีไร ท าไมไดแ้ต่แบบเดิมๆ สีเดิมๆ ทุกครั้ ง ก่อนซ้ือก็เลือกแลว้ ว่าไม่เหมือนเดิม 
》ออกงานท่ีไร ซ้ือใหม่ทุกที 
》ในหุ่นโชวใ์ส่ ท าไม..ดูดี แต่พอเราใส่..ดูไม่ไดท้กุท ี
》ค านวณค่าซ้ือเส้ือผา้หมดเงินไปซ้ือบา้นไดเ้ป็นหลงัแลว้ 
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ความจริงคือ การแต่งตวัเป็นศาสตร์ ชุดหน่ึงชุดไม่ไดเ้หมาะกบัคนทุกคน สีที่ท าให้อีกคนดูดี...คณุใส่แลว้
อาจจะดูแก่ไปในทนัที !!! เพราะไม่ใช่สีประจ าตวัของคณุ ฤดูสีมีมากถึง 16 ฤดูสี...ให้เร่ืองการแต่งตวัเป็นหนา้ท่ีของ
เรา 
 
✓ LOOK  4 Success     ปรับลุคให้คลิกพลิกลุคให้เวิร์ค  8 ชัว่โมงท่ีจะปลดล็อค วิธีการเดิมดว้ยความมหัศจรรย์

ของศาสตร์น้ีพบกบัความสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกบัลุคที่ใช่     
✓ โทนสีออร่าประจ าตวัของคุณที่ท าให้คณุโดดเด่นกว่าใคร 
✓ ในสไตลข์องคุณเอง แลว้คุณจะหลงรักตวัเองเลยทีเดียว 

 
หัวข้อการสัมมนา 
 

♡เทียบหาโทนสี ท่ีท าให้คุณเกดิออร่าจาก 16 ฤดูสี สีไหนที่ใช่ส าหรับคุณ 

♡วิธีสร้างความประทบัใจแรกผ่านการแต่งกายและภาษากาย 

♡ ปรับ Mindset ของการแต่งตวั-การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

♡สไตส์เทสต ์

♡วิธีการใชสี้ที่เหมาะกบัอาชีพและสไตส์ 

♡รูปร่างของคณุแต่งตวัอย่างไร ถึงจะปัง 

♡วิธีการเลือก ทรงผม สีผม เครืองประดบัต่างๆที่เหมาะกบัสไตส์ของคุณ 
 

Look 4Success 
รับจ ากดัเพียง 12 ท่าน/รอบเท่านั้น  (ชาย-หญิง) 
✓ รุ่นที 16 ศุกร์ที่ 25 ตค.62 
✓ รุ่นที่ 17 เสาร์ที่ 26 ตค. 62  

เมื่อลงทะเบียนภายใน 15 ต.ค.น้ีเท่านั้นคะ 
พิเศษสุดๆ ราคาEarly Bird เพียง 3,999 บาท  
(จากราคาปกติ 5,999 บาท) 
เมือลงทะเบียนภายใน 15 ตค.น้ีเท่านั้น 
(ราคาน้ีรวมอาหารกลางวนัและเบรคแลว้)  
 
สถานที่เรียน สตูดิโอนนทบุรี บางบวัทอง(ส่งแผนที่ให้ในไลน์กลุ่มเพื่อเตรียมตวัประมาณ 3 วนัก่อนถึงวนัเรียน) 
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ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 5,999 419.93 179.97 6,238.96 

ช าระไม่เกิน 10 ก.ย. 62 3,999 279.93 119.97 4,158.96 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่  
คุณธนนันท์     090-645-0992 , 089-606-0444, Line :  hrdzenter   คุณพลอย 089 773 7091 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงิน  
เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขท่ี  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรบัผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 

 

ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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