
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 

 
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต  (อาคาร 12 ชั้น 6) 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทรศพัท์ 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 

                                 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดสุิต 
         (Suan Dusit International Culinary School) 

รถประจ าทางทีผ่่านมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
               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 หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 2 วันวัน  
((วันพุธ วันพุธ ––  พฤหัสบดีพฤหัสบดี))  

เดือน เดือน มกราคม มกราคม 25612561  
SShhoorrtt  CCoouurrsseess  iinn  JJaannuuaarryy  22001188  

   
                     
                              
  

  
  

 

  
ด่วน ด่วน !!  รับจ านวนจ ากัดรับจ านวนจ ากัด  

 

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต  
(Suan Dusit University) 

 

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


 

31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561  (วันพุธ - พฤหสับดี ) 
อาหารยุโรป1: หมสูอดไส้แฮมชีสชุบเกร็ดขนมปังทอด มนับด ซอสเห็ดไวน์แดง สลดัซีซา่ร์ บาร์บีคิวไก่ 
ซุปบลอคโคล่ี กุ้ งซอสค็อกเทล น า้สต็อกตา่งๆ(ไวท์สต็อก บราวสต็อก)                   ราคา 3,800 บาท  
 
              
 
 

 

10 - 11  มกราคม 2561 (วันพุธ – พฤหัสบด)ี 
อาหารว่างแบบญ่ีปุ่ น: ชูว์ครีม โรลชาเขียวถัว่แดง โดรายากิ เก๊ียวซา่ ขนมครกญ่ีปุ่ น แซนวิซทงคตัสึ                                    

   ราคา 3,800 บาท 

 

3 – 4 มกราคม 2561 (วันพุธ – พฤหัสบดี) 
อาหารอิตาเลียน: พิซซา่หน้าแฮมเห็ด  มินิสโตรเน่ซุป  หอยแมลงภู่ซอสมะเขือเทศ   
ขนมปังกระเทียม  ลาซานญ่าซอสหม ู  สปาเกตตีค้าโบนาร่า พานนาคอตต้าสตรอเบอร่ี       
               ราคา 3,800 บาท 
    

 

17 - 18  มกราคม 2561 (วันพุธ – พฤหัสบดี) 
ไอศกรีม 1: กะทิงาด า  โยเกิร์ตสตรอเบอร่ี  เชอร์เบทมะนาว  ตะไคร้  วนิลา  มอคคา่อลัมอนด์  

          ราคา 3,500 บาท 

     
 

   
ราคา 3,300 บาท 

    

 

24 - 25  มกราคม 2561 (วันพุธ – พฤหัสบดี) 
ครัวซองค์ และเดนิช : ครัวซองค์เนยสด ครัวซองค์ไส้ช็อคโกแลต ครัพฟิน (Cruffin)  
เดนิชซินนามอ่น เดนิชหน้าผลไม้ เบคอนทวิสต์              ราคา 4,500 บาท 

     
 

   
ราคา 3,300 บาท 

    

 
หลักสูตรอบรมระยะสัน้ 2 วนั (วันพุธ – พฤหสับด)ี 

 

  
  
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

ทัง้นีส้ามารถส ารองสิทธ์ิโดยตรงได้ที่ 02-244-5391-2 
ในเวลาท าการ ทุกวนัจนัทร์ – ศกุร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. 

และวนัเสาร์-อาทิตย์  เวลา 9.00 - 16.00 น  เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 

คุณสมบัตผู้ิเข้าฝึกอบรม 
 

 ผู้ ท่ีมีความสนใจในหลกัสตูรนัน้ๆ 
 อาย ุ18 ปี ถึง 60 ปีบริบูรณ์ 

 สญัชาติไทย 
ระยะเวลาการอบรม 

 เรียนวนัพธุ – พฤหสับดี (ระยะเวลา 2 วนั) เวลา 9.00 -16.00 น. 
 ส าหรับผู้ ท่ีสนใจหลกัสตูรตา่งๆ ให้สมคัรก่อนวนัเรียนอยา่งน้อย 1 สปัดาห์  
 รับเพียงหลักสูตรละ 16 คน เท่านัน้  

เอกสารประกอบการสมัครอบรม 
 

ผู้สนใจอบรมยื่นหลกัฐานการสมคัรท่ีส านกังานโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดสิุต 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 วัน นับจากวันที่สมัครอบรม** 
ท่านสามารถเลือกวิธีการช าระด้วยวิธีดงันี ้

 ช าระเงินสดท่ีโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดสิุต 
 ช าระโดยการโอนเข้าบญัชีสะสมทรัพย์  
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  สาขามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสิุต 
ช่ือบญัชี โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดสิุต  
เลขที่บัญชี  420-1-38956-9 

หมายเหตุ 
1. เม่ือท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแฟกซ์ใบโอนเงินมาท่ี 02-244-5390, อีเมล หรือ Facebook 
Fanpage โดยเขียนช่ือ-นามสกุล เบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่ได้และหลกัสตูรท่ีลงสมคัร  พร้อมโทรศพัท์แจ้ง
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือยืนยนัการน าสง่หลกัฐานดงักลา่ว 
2. ขอสงวนสิทธ์ิในการให้วุฒิบตัร หากผู้ เข้าอบรมเข้าเรียนไมถ่ึง 80% 
3. ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนการอบรม ยกเลิกการอบรมหรือคืนคา่อบรมลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนักอ่นวนัอบรม 
4.ไมอ่นุญาตให้ผู้ เข้าอบรมท าการบนัทึกวีดีโอในระหวา่งการเรียนการสอน 


