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หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน
(วันพุธ – พฤหัสบดี)
เดือน มกราคม 2561
Short Courses in January 2018

ด่วน ! รับจานวนจากัด

คุณสมบัตผิ ้ ูเข้ าฝึ กอบรม

หลักสูตรอบรมระยะสัน้ 2 วัน (วันพุธ – พฤหัสบดี)
3 – 4 มกราคม 2561 (วันพุธ – พฤหัสบดี)
อาหารอิตาเลียน: พิซซ่าหน้ าแฮมเห็ด มินิสโตรเน่ซุป หอยแมลงภู่ซอสมะเขือเทศ
ขนมปั งกระเทียม ลาซานญ่าซอสหมู สปาเกตตี ้คาโบนาร่า พานนาคอตต้ าสตรอเบอรี่
ราคา 3,800 บาท

10 - 11 มกราคม 2561 (วันพุธ – พฤหัสบดี)
อาหารว่ างแบบญี่ปน:
ุ่ ชูว์ครี ม โรลชาเขียวถัว่ แดง โดรายากิ เกี๊ยวซ่า ขนมครกญี่ปนุ่ แซนวิซทงคัตสึ
ราคา 3,800 บาท

17 - 18 มกราคม 2561 (วันพุธ – พฤหัสบดี)
ไอศกรี ม 1: กะทิงาดา โยเกิร์ตสตรอเบอรี่ เชอร์ เบทมะนาว ตะไคร้ วนิลา มอคค่าอัลมอนด์
ราคา 3,500 บาท

24 - 25 มกราคม 2561 (วันพุธ – พฤหัสบดี)
ครั วซองค์ และเดนิช : ครัวซองค์เนยสด ครัวซองค์ไส้ ช็อคโกแลต ครัพฟิ น (Cruffin)
ราคา 3,300 บาท
เดนิชซินนาม่อน เดนิชหน้ าผลไม้ เบคอนทวิสต์
ราคา 4,500 บาท

31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561 (วันพุธ - พฤหัสบดี )
อาหารยุโรป1: หมูสอดไส้ แฮมชีสชุบเกร็ ดขนมปั งทอด มันบด ซอสเห็ดไวน์แดง สลัดซีซา่ ร์ บาร์ บีคิวไก่
ซุปบลอคโคลี่ กุ้งซอสค็อกเทล น ้าสต็อกต่างๆ(ไวท์สต็อก บราวสต็อก)
ราคา
ราคา 3,800
3,300บาท
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

ผู้ที่มีความสนใจในหลักสูตรนันๆ
้
อายุ 18 ปี ถึง 60 ปี บริ บูรณ์
สัญชาติไทย

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

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

การชาระค่ าอบรม
**ชาระเงินภายใน 3 วัน นับจากวันที่สมัครอบรม**
ท่านสามารถเลือกวิธีการชาระด้วยวิธีดงั นี ้
ชาระเงินสดที่โรงเรี ยนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต
ชาระโดยการโอนเข้ าบัญชีสะสมทรัพย์
ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ชื่อบัญชี โรงเรี ยนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต

เลขที่บัญชี 420-1-38956-9
หมายเหตุ
1. เมื่อ ท่ า นโอนเงิน เรี ย บร้ อยแล้ ว กรุ ณ าส่ง แฟกซ์ ใบโอนเงิ 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 วุฒิบตั ร หากผู้เข้ าอบรมเข้ าเรี ยนไม่ถึง 80%
3. ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการอบรม ยกเลิกการอบรมหรือคืนค่าอบรมล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนวันอบรม
4.ไม่อนุญาตให้ ผ้ เู ข้ าอบรมทาการบันทึกวีดีโอในระหว่างการเรี ยนการสอน

