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หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน
(วันพุธ – พฤหัสบดี)
เดือน พฤศจิกายน 2560
Short Courses in November 2017

ด่วน ! รับจานวนจากัด

หลักสูตรอบรมระยะสัน้ 2 วัน (วันพุธ – พฤหัสบดี)
1 - 2 พฤศจิกายน 2560 (วันพุธ-พฤหัสบดี )
อาหารว่ างแบบญี่ปุ่น: ชูว์ครี ม โรลชาเขียวถัว่ แดง โดรายากิ เกี๊ยวซ่า ขนมครกญี่ปนุ่
แซนวิซทงคัตสึ
ราคา 3,800 บาท

15 - 16 พฤศจิกายน 2560 (วันพุธ-พฤหัสบดี )
ขนมปั ง 2:ขนมปั งหัวกะโหลก ขนมปั งเนยสดลูกเกด ขนมปั งหน้ าอัลมอนด์ โดนัทยีสต์
ขนมปั งทวินซอสเซส ซอฟต์ดินเนอร์ โรล
ราคา 3,300 บาท

22 - 23 พฤศจิกายน 2560 (วันพุธ-พฤหัสบดี )
ครัวซองค์ และเดนิช : ครัวซองค์เนยสด ครัวซองค์ไส้ ช็อคโกแลต ครัพฟิ น (Cruffin)
เดนิชซินนาม่อน เดนิชหน้ าผลไม้ เบคอนทวิสต์
ราคา 4,500 บาท

29 - 30 พฤศจิกายน 2560 (วันพุธ-พฤหัสบดี )
ไอศกรีม 2:คุกกี ้แอนด์ครี ม บันน๊ อฟฟี่ พาย(กล้ วยหอม+ซอสท๊ อฟฟี่ +พาย) ชาเขียว ชาไทย
ไอศกรี มพัพฟ์ วนิลา(ไอศกรี มวนิลา+ชูว์)
ราคา 3,500 บาท

ทัง้ นีส้ ามารถสารองสิทธิ์โดยตรงได้ ท่ ี 02-244-5391-2
ในเวลาทาการ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
และวันเสาร์ -อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น เว้ นวันหยุดนักขัตฤกษ์

คุณสมบัติผ้ เู ข้ าฝึ กอบรม
ผู้ที่มีความสนใจในหลักสูตรนันๆ
้
อายุ 18 ปี ถึง 60 ปี บริ บรู ณ์
สัญชาติไทย

ระยะเวลาการอบรม
เรี ยนวันพุธ – พฤหัสบดี (ระยะเวลา 2 วัน) เวลา 9.00 -16.00 น.
สาหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรต่างๆ ให้ สมัครก่อนวันเรี ยนอย่างน้ อย 1 สัปดาห์
รับเพียงหลักสูตรละ 16 คน เท่ านัน้

เอกสารประกอบการสมัครอบรม
ผู้สนใจอบรมยื่นหลักฐานการสมัครที่สานักงานโรงเรี ยนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต อาคาร 12 ชัน้ 6 มี
เอกสารดังต่อไปนี ้
ใบสมัคร พร้ อมรูปถ่ าย 1 นิว้ 1 รูป
สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ าน จานวนอย่ างละ 1 ใบ
สาเนาหน้ าสมุดเลขที่บัญชีธนาคาร(Book Bank)(กรณีไม่ ได้ เปิ ดอบรม)

การชาระค่ าอบรม
**ชาระเงินภายใน 3 วัน นับจากวันที่สมัครอบรม**
ท่านสามารถเลือกวิธีการชาระด้ วยวิธีดงั นี ้
ชาระเงินสดที่โรงเรี ยนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต
ชาระโดยการโอนเข้ าบัญชีสะสมทรัพย์
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ชื่อบัญชี โรงเรี ยนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต

เลขที่บัญชี 420-1-38956-9
หมายเหตุ
1. เมื่ อ ท่า นโอนเงิ น เรี ย บร้ อยแล้ ว กรุ ณ าส่ ง แฟกซ์ ใ บโอนเงิ น มาที่ 02-244-5390, อี เ มล หรื อ Facebook
Fanpage โดยเขียนชื่อ-นามสกุล เบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และหลักสูตรที่ลงสมัคร พร้ อมโทรศัพท์แจ้ ง
เจ้ าหน้ าที่เพื่อยืนยันการนาส่งหลักฐานดังกล่าว
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ วฒ
ุ ิบตั ร หากผู้เข้ าอบรมเข้ าเรี ยนไม่ถงึ 80%
3. ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการอบรม ยกเลิกการอบรมหรื อคืนค่าอบรมล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนวันอบรม
4.ไม่อนุญาตให้ ผ้ เู ข้ าอบรมทาการบันทึกวีดีโอในระหว่างการเรี ยนการสอน

