
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 

 
โรงเรียนการอาหารนานาชาตสิวนดุสิต  (อาคาร 12 ชั้น 6) 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพท์ 0-2244-5391-2  โทรสาร 0-2244-5390 

www.chefschool.dusit.ac.th, IG : sdu_chefschool 
  อีเมล sdu_chefschool@hotmail.com , chefschool@dusit.ac.th 

 

                                 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต 
         (Suan Dusit International Culinary School) 

รถประจ าทางที่ผ่านมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
               ถนนนครราชสีมา : สาย 12, 56: สาย 12, 56 

ถนนราชวิถี : สาย 28, 108, 18, 56, 125, ปอ.542, ปอ.515, ปอ.539 
 

 
                  โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสติ  
                  Suan Dusit International Culinary School 
  

หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วันหลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน  
(วัน(วันเสาร์ เสาร์ ––  อาทิตย์อาทิตย์))  

เดือนเดือน  สิงหาคมสิงหาคม  25602560  

SShhoorrtt  CCoouurrsseess  iinn  AAuugguusstt  22001177  
   
  
                            
  

  
  
  
  
  

  
ด่วน ด่วน !!  รับจ านวนจ ากัดรับจ านวนจ ากัด  

 

มหาวทิยาลยัสวนดุสิต  
(Suan Dusit University) 

 

http://www.food.dusit.ac.th/
mailto:sdu_chefschool@hotmail.com


5 - 6 สิงหาคม 2560 (วนัเสาร์ – อาทติย์) 
ขนมปัง 2: ขนมปังหวักะโหลก ขนมปังเนยสดลกูเกด ขนมปังหน้าอลัมอนด์ ขนมปังทวนิซอสเซส 
ซอฟต์ดนิเนอร์โรล โดนทัยีสต์       ราคา 3,300 บาท                          
 

ข้าวแช่ชาววัง:น า้ลอยดอกไม้สด(วิธีอบน า้ร ่าข้าวแช่)  ลกูกะปิทอด  หอมทอด  ปลาย่ีสนหวาน        
ไช้โป๊วผดัหวาน  พริกหยวกสอดไส้  หมฝูอย    ราคา 4,500 บาท     
    
              
 
 
      
        
 

19 - 20 สิงหาคม 2560 (วนัเสาร์ – อาทิตย์) 
กาแฟและเบเกอร่ีสาหรับกาแฟ: กาแฟร้อน-เย็นชนิดตา่งๆ และคกุกีบ้ลเูบอร่ี บสิกอตตีอ้ลัมอนด์ 
ช็อคโกแลตชิปมฟัฟิน มินิชิฟฟ่อนโรลส้ม      ราคา 3,500 บาท 
ขนมอบเบือ้งต้น1:คกุกีข้้าวโอ๊ต โรลชอคโกแลต ชิฟฟ่อนกาแฟ เค้กใบเตย  ขนมปังหมหูยองน า้สลดั 
ขนมปังลกูเกด                      ราคา 3,300 บาท  
อาหารว่างไทย2:เปาะเป๊ียะทอด กระหร่ีพฟัไส้ไก่ หมสูะโหร่ง ปัน้ขลิบทอด สาคไูส้หม ู                
ข้าวเกรียบปากหม้อ ถัว่แปบสด         ราคา 3,300 บาท  

     

       
                             
               

26 - 27 สิงหาคม 2560 (วนัเสาร์ – อาทิตย์) 
ขนมอบเบือ้งต้น2:บราวน่ี ชิฟฟ่อนใบเตย เค้กชาเขียว โรลบลเูบอร่ี ขนมปังทนู่า โดนทัทนู่า         
ขนมปังเนยสด                                  ราคา 3,300 บาท 
 

อาหารว่างจีน:ปอเป๊ียะทอดจีน ปอเป๊ียะสด ฮ้อยจ๊อ ก๋วยเตี๋ยวหลอด ขนมจีบ ฮะเก๋า             
ซาลาเปาไส้ครีม ไส้หมสูบั             ราคา 3,500 บาท 
                 

    

 
หลักสูตรอบรมระยะสัน้ 2 วัน (วนัเสาร์ – อาทติย์) 

   

 
 
 

 
 

          

           
 
 
   
    
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
    

    
 

ทัง้นีส้ามารถส ารองสิทธ์ิโดยตรงได้ท่ี 02-244-5391-2 
ในเวลาท าการ ทกุวนัจนัทร์ – ศกุร์ เวลา 9.00-17.00 น.และวนัเสาร์-อาทติย์  เวลา 9.00 – 16.00 น 

เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 

 

 

 

 

 
ระยะเวลาการอบรม 

 เรียนวนัเสาร์ – วนัอาทติย์ (ระยะเวลา 2 วนั) เวลา 9.00 -16.00 น. 
 ส าหรับผู้ ท่ีสนใจหลกัสตูรตา่งๆ ให้สมคัรก่อนวนัเรียนอย่างน้อย 1 สปัดาห์  
 รับเพียงหลักสูตรละ 16 คน เท่านัน้  
 ยกเว้นหลกัสตูรกาแฟและเบเกอร่ีส าหรับกาแฟ รับเพียง 12 คน 

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม 
 ผู้ ท่ีมีความสนใจในหลกัสตูรนัน้ๆ 

 อาย ุ18 ปี ถงึ 60 ปีบริบรูณ์ 

 สญัชาตไิทย 

เอกสารประกอบการสมัครอบรม 
ผู้สนใจอบรมย่ืนหลกัฐานการสมคัรท่ีส านกังานโรงเรียนการอาหารนานาชาตสิวนดสุิต อาคาร 12 ชัน้ 6 มี

เอกสารดงัตอ่ไปนี ้
 ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย 1 นิว้ 1 รูป 
 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ใบ 
 ส าเนาหน้าสมุดเลขที่บัญชีธนาคาร (Book Bank)(กรณีไม่ได้เปิดอบรม) 

 
การช าระค่าอบรม 

**ช าระเงนิภายใน 3 วนั นับจากวนัที่สมัครอบรม** 
ทา่นสามารถเลือกวธีิการช าระด้วยวธีิดงันี ้

 ช าระเงินสดที่โรงเรียนการอาหารนานาชาตสิวนดสุิต 
 ช าระโดยการโอนเข้าบญัชีสะสมทรัพย์  
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  สาขามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
ช่ือบญัชี โรงเรียนการอาหารนานาชาตสิวนดสุิต  
เลขที่บัญชี  420-1-38956-9 

หมายเหตุ 
1. เม่ือท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแฟกซ์ใบโอนเงินมาท่ี 02-244-5390, อีเมล หรือ Facebook 
Fanpage โดยเขียนช่ือ-นามสกลุ เบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้และหลกัสูตรท่ีลงสมคัร  พร้อมโทรศพัท์แจ้ง
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือยืนยนัการน าส่งหลกัฐานดงักล่าว 
2. ขอสงวนสิทธ์ิในการให้วฒุิบตัร หากผู้ เข้าอบรมเข้าเรียนไม่ถงึ 80% 
3. ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนการอบรม ยกเลิกการอบรม หรือคืนคา่อบรม ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัอบรม 
4.ไม่อนญุาตให้ผู้ เข้าอบรมท าการบนัทกึวีดีโอในระหว่างการเรียนการสอน 


