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โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต
(Suan Dusit International Culinary School)
รถประจาทางทีผ่ ่านมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ถนนนครราชสีมา : สาย 12, 56: สาย 12, 56
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ด่วน ! รับจานวนจากัด

หลักสูตรอบรมระยะสัน้ 2 วัน (วันเสาร์ – อาทิตย์ )
3 - 4 มีนาคม 2561 (วันเสาร์ – อาทิตย์ )
ขนมอบเบือ้ งต้ น 1:คุกกี ้ข้ าวโอ๊ ต โรลชอคโกแลต ชิฟฟ่ อนกาแฟ เค้ กใบเตย ขนมปังหมูหยอง
น ้าสลัด ขนมปังลูกเกด
ราคา 3,300 บาท
อาหารไทย1: แกงเขียวหวานไก่ แกงเผ็ดเป็ ดย่าง แกงเทโพ แกงกะหรี่ ไก่ พะแนงหมู
ฉู่ฉี่ปลาทูสด หมูสะเต๊ ะ
ราคา 3,300 บาท
10 – 11 มีนาคม 2561 (วันเสาร์ – อาทิตย์ )
ขนมอบเบือ้ งต้ น 2: บราวนี่ ชิฟฟ่ อนใบเตย เค้ กชาเขียว โรลบลูเบอรี่ ขนมปังทูน่า โดนัททูน่า
ขนมปังเนยสด
ราคา 3,300 บาท
อาหารไทย2: ต้ มข่าไก่ ผัดไทย ปลาสามรส หมี่กรอบ ต้ มยากุ้ง น ้าพริกลงเรื อ
ไก่ผดั เม็ดมะม่วงหิมพานต์
ราคา 3,300 บาท
17 – 18 มีนาคม 2561 (วันเสาร์ – อาทิตย์ )
ขนมอบเบือ้ งต้ น 3: เอแคร์ พายซุปข้ าวโพด กระหรี่ พฟั ไส้ เผือก พายชัน้ ไส้ ไก่ ไส้ กรอก
ไส้ สบั ปะรด พายกรอบ
ราคา 3,300 บาท
อาหารไทย 3: แกงป่ าลูกชิ ้นปลากราย แกงส้ มชะอมไข่ ห่อหมก ปลานึ่งมะนาว ยาปลาดุกฟู
ยาผักบุ้งกรอบ ข้ าวตังหน้ าตัง้
ราคา 3,300 บาท
การชาระค่ าอบรม
**ชาระเงินภายใน 3 วัน นับจากวันที่สมัครอบรม**
ชาระเงินสดที่โรงเรี ยนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต
ชาระโดยการโอนเข้ าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ชื่อบัญชี โรงเรี ยนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต เลขที่บัญชี 420-1-38956-9
หมายเหตุ
1. เมื่อท่านโอนเงินเรี ยบร้ อยแล้ ว กรุ ณาส่งแฟกซ์ใบโอนเงินมาที่ 02-244-5390, อีเมล หรื อ Facebook
Fanpage โดยเขียนชื่อ-นามสกุล เบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และหลักสูตรที่ลงสมัคร พร้ อม
โทรศัพท์แจ้ งเจ้ าหน้ าที่เพื่อยืนยันการนาส่งหลักฐานดังกล่าว
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ วฒ
ุ บิ ตั ร หากผู้เข้ าอบรมเข้ าเรี ยนไม่ถงึ 80%
3. ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการอบรม ยกเลิกการอบรม หรือคืนค่าอบรม ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน ก่อนวัน
อบรม
4.ไม่อนุญาตให้ ผ้ เู ข้ าอบรมทาการบันทึกวีดีโอในระหว่างการเรี ยนการสอน

24 - 25 มีนาคม 2561 (วันเสาร์ – อาทิตย์ )
ขนมปั ง 1: ขนมปังฝรั่งเศส ขนมปังโฮลวีท ขนมปังแซนวิซ ขนมปังไส้ กรอก
ขนมปังซินนาม่อนโรล ขนมปังหมูหยองน ้าพริกเผา
ราคา 3,300 บาท
กาแฟและเบเกอรี่สาหรับกาแฟ: กาแฟร้ อน-เย็นชนิดต่างๆ และคุกกี ้บลูเบอรี่
บิสกอตตี ้อัลมอนด์ ชอคโกแลตชิปมัฟฟิ น มินิชิฟฟ่ อนโรลส้ ม
ราคา 3,500 บาท
อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ: กุยช่ายนึ่งไส้ กยุ ช่าย ไส้ หน่อไม้ สาคูไส้ หมู ก๋วยเตี๋ยวหลอด
ข้ าวเกรี ยบปากหม้ อ ปอเปี๊ ยะสด ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน หมูสะเต๊ ะ
ราคา 3,300 บาท
31 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 (วันเสาร์ – อาทิตย์ )
ขนมปั ง 2: ขนมปังหัวกะโหลก ขนมปังเนยสดลูกเกด ขนมปังหน้ าอัลมอนด์
ขนมปังทวินซอสเซส ซอฟต์ดนิ เนอร์ โรล โดนัทยีสต์
ราคา 3,300 บาท
ขนมไทย 1: ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน ทองเอก ลูกชุบ ขนมชัน้
ราคา 3,300 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 นวันหยุดนั กขัตฤกษ์

ระยะเวลาการอบรม
เรี ยนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ (ระยะเวลา 2 วัน) เวลา 9.00 -16.00 น.
สาหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรต่างๆ ให้ สมัครก่อนวันเรี ยนอย่างน้ อย 1 สัปดาห์
รั บเพียงหลักสูตรละ 16 คน เท่ านัน้
ยกเว้ นหลักสูตรกาแฟและเบเกอรี่ สาหรั บกาแฟรั บเพียง 12 ท่ านเท่ านัน้

คุณสมบัตผิ ้ ูเข้ าฝึ กอบรม
อายุ 18 ปี ถึง 60 ปี บริบูรณ์
สัญชาติไทย

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

