
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 
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) 

รถประจําทางที่ผ่านมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
               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  ธันวาคมธันวาคม  25602560  

SShhoorrtt  CCoouurrsseess  iinn  DDeecceemmbbeerr  22001177  
   
  
                            
  

  
  
  
  
  

  
ด่วน ด่วน !!  รับจํานวนจํากัดรับจํานวนจํากัด  

 

มหาวทิยาลยัสวนดุสิต  

(Suan Dusit University) 



16 - 17 ธันวาคม 2560 (วนัเสาร์ – อาทิตย์) 
เค้กและคุกกี # $ : คกุกี �สบัปะรด คกุกี �อลัมอนด์ เค้กเนยสด ชิฟฟ่อนวนิลา  
สปันจ์คพัเค้กกาแฟ เค้กชอคโกแลตพร้อมแตง่หน้าพื �นฐาน   ราคา 3,300 บาท   

อาหารไทย $ : แกงเขียวหวานไก ่แกงเผ็ดเป็ดยา่ง แกงเทโพ แกงกะหรี*ไก่ พะแนงหม ู 
ฉู่ฉี*ปลาทสูด หมสูะเต๊ะ           ราคา 3,300 บาท 

                        

2 - 3 ธันวาคม 2560 (วนัเสาร์ – อาทติย์) 
บาร์และเครื,องดื,ม: การผสมเครื*องดื*มคอกเทลและมอคเทลชนิดตา่งๆ เช่น กามิกาเซ ่
 มาการ์เร็ตต้า พั �นซ์ ฯลฯ                    ราคา 4,500 บาท 

อาหารเพื,อการประกอบอาชีพ:กยุช่ายนึ*งไส้กยุช่าย ไส้หนอ่ไม้ สาคไูส้หม ูก๋วยเตี3ยวหลอด 
ข้าวเกรียบปากหม้อ ปอเปี4ยะสด ก๋วยเตี3ยวลยุสวน หมสูะเต๊ะ       ราคา 3,300 บาท     
ขนมอบเบื #องต้น 4: บราวนี* ชิฟฟ่อนใบเตย เค้กชาเขียว โรลบลเูบอรี* ขนมปังทนู่า โดนทัทนู่า  
ขนมปังเนยสด                               ราคา 3,300 บาท     

23 - 24 ธันวาคม 2560 (วนัเสาร์ – อาทิตย์) 
เค้กและคุกกี # 4 : คกุกี �แฟนซี เมอแรงค์กาแฟ เค้กหินออ่น โรลสตรอเบอรี* เค้กฝอยทอง          
ชิฟฟ่อนเค้กชอคโกแลตหน้านิ*ม    ราคา 3,300 บาท 
อาหารไทย 4 : ต้มข่าไก่ ผดัไทย ปลาสามรส หมี*กรอบ ต้มยํากุ้ง นํ �าพริกลงเรือ  
ไก่ผดัเม็ดมะม่วงหมิพานต์              ราคา 3,300 บาท 
                

 
หลักสูตรอบรมระยะสั #น 2 วัน (วนัเสาร์ – อาทติย์) 

   

 
 
 

 

 
          

           
 
 
   
  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
    

     
 

 
 

ทั #งนี #สามารถสํารองสิทธิ8โดยตรงได้ที, 02-244-5391-2 
 

ในเวลาทาํการ ทกุวนัจนัทร์ – ศกุร์ เวลา :.<<->?.<< น.และวนัเสาร์-อาทิตย์  เวลา :.<< – >@.<< น 
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 

 
 

ระยะเวลาการอบรม 
 เรียนวนัเสาร์ – วนัอาทิตย์ (ระยะเวลา B วนั) เวลา :.<< ->@.<< น. 
 สําหรับผู้ที*สนใจหลกัสตูรตา่งๆ ให้สมคัรก่อนวนัเรียนอยา่งน้อย > สปัดาห์  
 รับเพียงหลักสูตรละ 16 คน เท่านั #น 
 ยกเว้นหลักสูตรบาร์และเครื,องดื,มรับเพียง 10 ท่านเท่านั #น  

 
คุณสมบัตผิู้เข้าฝึกอบรม 

 อาย ุ>D ปี ถึง @< ปีบริบรูณ์ 

 สญัชาติไทย 

 
เอกสารประกอบการสมัครอบรม 

ผู้สนใจอบรมยื*นหลกัฐานการสมคัรที*สาํนกังานโรงเรียนการอาหารนานาชาตสิวนดสุิต อาคาร >B ชั �น @  
มีเอกสารดงัตอ่ไปนี � 

 ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย $ นิ #ว $ รูป 
 สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบ้าน จาํนวนอย่างละ $ ใบ 
 สาํเนาหน้าสมุดเลขที,บัญชีธนาคาร (Book Bank)(กรณีไม่ได้เปิดอบรม) 

 
การชําระค่าอบรม 

**ชําระเงนิภายใน J วัน นับจากวันที,สมัครอบรม** 
 ชําระเงินสดที*โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดสุิต 
 ชําระโดยการโอนเข้าบญัชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  สาขามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 

ชื*อบญัชี โรงเรียนการอาหารนานาชาตสิวนดสุิต  เลขที,บัญชี  420-1-38956-9 
หมายเหต ุ
>. เมื*อทา่นโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาสง่แฟกซ์ใบโอนเงินมาที* <B-BKK-LM:<, อีเมล หรือ Facebook 
Fanpage โดยเขียนชื*อ-นามสกลุ เบอร์โทรศพัท์ที*สามารถติดตอ่ได้และหลกัสตูรที*ลงสมคัร  พร้อมโทรศพัท์
แจ้งเจ้าหน้าที*เพื*อยืนยนัการนําสง่หลกัฐานดงักลา่ว 
B. ขอสงวนสิทธิYในการให้วฒุิบตัร หากผู้ เข้าอบรมเข้าเรียนไมถ่ึง D<% 
M. ขอสงวนสิทธิYเลื*อนการอบรม ยกเลิกการอบรม หรือคืนคา่อบรม ลว่งหน้าอยา่งน้อย ? วนั ก่อนวนัอบรม 
K.ไมอ่นญุาตให้ผู้ เข้าอบรมทําการบนัทกึวีดีโอในระหวา่งการเรียนการสอน 


