
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 

 
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  กันยายนกันยายน  25602560  
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ด่วน ด่วน !!  รับจ านวนจ ากัดรับจ านวนจ ากัด  

 

มหาวทิยาลยัสวนดุสิต  
(Suan Dusit University) 

 

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


9 - 10 กนัยายน 2560 (วันเสาร์ – อาทิตย์) 
เค้ก-คุกกี ้1: คกุกีส้บัปะรด คกุกีอ้ลัมอนด์ เค้กเนยสด ชิฟฟ่อนวนลิา  
สปันจ์คพัเค้กกาแฟ เค้กชอคโกแลตพร้อมแตง่หน้าพืน้ฐาน   ราคา 3,300 บาท                          
 

อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ:กยุช่ายนึง่ไส้กยุช่าย ไส้หนอ่ไม้ สาคไูส้หม ูก๋วยเตี๋ยวหลอด 
ข้าวเกรียบปากหม้อ ปอเป๊ียะสด ก๋วยเตี๋ยวลยุสวน หมสูะเต๊ะ       ราคา 3,300 บาท     
    
              
 
 
      
        
 

2 - 3 กันยายน 2560 (วนัเสาร์ – อาทติย์) 
บาร์และเคร่ืองด่ืม: การผสมเคร่ืองดื่มคอกเทลและมอคเทลชนดิตา่งๆ เช่น กามิกาเซ่ 
 มาการ์เร็ตต้า พัน้ซ์ ฯลฯ                    ราคา 4,500 บาท 

ขนมอบเบือ้งต้น3:เอแคร์ พายซปุข้าวโพด กระหร่ีพฟัไส้เผือก พายชัน้ ไส้ไก่ ไส้กรอก  
ไส้สบัปะรด พายกรอบ                      ราคา 3,300 บาท  

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

     

       
                             
               

16 - 17 กันยายน 2560 (วนัเสาร์ – อาทิตย์) 
เค้ก-คุกกี ้2:คกุกีแ้ฟนซี เมอแรงค์กาแฟ เค้กหินออ่น โรลสตรอเบอร่ี  
ชิฟฟ่อนเค้กชอคโกแลตหน้านิ่ม เค้กฝอยทอง           ราคา 3,300 บาท 
 

อาหารไทย 1:แกงเขียวหวานไก่ แกงเผ็ดเป็ดยา่ง แกงเทโพ แกงกะหร่ีไก่ พะแนงหม ู 
ฉู่ฉ่ีปลาทสูด หมสูะเต๊ะ           ราคา 3,300 บาท 
                 

    

23 - 24 กันยายน 2560 (วนัเสาร์ – อาทิตย์) 
อาหารไทย 2:ต้มขา่ไก่ ผดัไทย ปลาสามรส หมี่กรอบ ต้มย ากุ้ง น า้พริกลงเรือ ไก่ผดัเมด็มะมว่ง
หิมพานต์                ราคา 3,300 บาท 

อาหารว่างแบบญี่ปุ่น :ชว์ูครีม โรลชาเขียวถัว่แดง โดรายากิ เก๊ียวซา่ ขนมครกญ่ีปุ่ น         
แซนวิซทงคตัส ึ                  ราคา 3,800 บาท 
                  

    30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560 (วนัเสาร์ – อาทติย์) 
เค้กและขนมปัง:เค้กผลไม้ โรลมะนาว ชิฟฟ่อนเค้กหน้านิ่มส้ม ขนมปังสองส ีขนมปังไส้ครีม 
ขนมปังโรลทนูา่                        ราคา 3,300 บาท 
 

อาหารไทย 3:แกงป่าลกูชิน้ปลากราย แกงส้มชะอมไข ่หอ่หมก ปลานึง่มะนาว ย าปลาดกุฟ ู 
ย าผกับุ้งกรอบ ข้าวตงัหน้าตัง้        ราคา 3,300 บาท 
                 

    

 
หลักสูตรอบรมระยะสัน้ 2 วัน (วนัเสาร์ – อาทติย์) 

   

 
 
 

 
 

          

           
 
 
   
    
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
    

    
หมายเหตุ 
1. เม่ือท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแฟกซ์ใบโอนเงินมาที่ 02-244-5390, อีเมล หรือ Facebook Fanpage 
โดยเขียนชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้และหลกัสตูรที่ลงสมคัร  พร้อมโทรศพัท์แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อ
ยืนยนัการน าสง่หลกัฐานดงักลา่ว 
2. ขอสงวนสิทธ์ิในการให้วฒิุบตัร หากผู้ เข้าอบรมเข้าเรียนไมถ่ึง 80% 
3. ขอสงวนสิทธ์ิเลื่อนการอบรม ยกเลิกการอบรม หรือคืนคา่อบรม ลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัอบรม 
4.ไมอ่นญุาตให้ผู้ เข้าอบรมท าการบนัทกึวีดีโอในระหวา่งการเรียนการสอน 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ทัง้นีส้ามารถส ารองสิทธ์ิโดยตรงได้ท่ี 02-244-5391-2 

ในเวลาท าการ ทกุวนัจนัทร์ – ศกุร์ เวลา 9.00-17.00 น.และวนัเสาร์-อาทิตย์  เวลา 9.00 – 16.00 น 
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ระยะเวลาการอบรม 

 เรียนวนัเสาร์ – วนัอาทิตย์ (ระยะเวลา 2 วนั) เวลา 9.00 -16.00 น. 
 ส าหรับผู้ที่สนใจหลกัสตูรตา่งๆ ให้สมคัรก่อนวนัเรียนอยา่งน้อย 1 สปัดาห์  
 รับเพียงหลักสูตรละ 16 คน เท่านัน้ 
 ยกเว้นหลักสูตรบาร์และเคร่ืองดื่มรับเพียง 10 ท่านเท่านัน้  

คุณสมบัตผู้ิเข้าฝึกอบรม 
 อาย ุ18 ปี ถึง 60 ปีบริบรูณ์ 

 สญัชาติไทย 

เอกสารประกอบการสมัครอบรม 
ผู้สนใจอบรมยื่นหลกัฐานการสมคัรทีส่ านกังานโรงเรียนการอาหารนานาชาตสิวนดสุิต อาคาร 12 ชัน้ 6 มีเอกสาร

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

การช าระค่าอบรม 
**ช าระเงนิภายใน 3 วัน นับจากวันที่สมัครอบรม** 

 ช าระเงินสดที่โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดสุิต 
 ช าระโดยการโอนเข้าบญัชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  สาขามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 
ชื่อบญัชี โรงเรียนการอาหารนานาชาตสิวนดสุิต  เลขที่บัญชี  420-1-38956-9 


