โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสติ
Suan Dusit International Culinary School
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(Suan Dusit University)

หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน
(วันพุธ – พฤหัสบดี)
เดือน มิถุนายน 2561

Short Courses in June 2018

โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต (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)
รถประจาทางทีผ่ ่านมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ถนนนครราชสีมา : สาย 12, 56: สาย 12, 56
ถนนราชวิถี : สาย 28, 108, 18, 56, 125, ปอ.542, ปอ.515, ปอ.539

ด่วน ! รับจานวนจากัด

หลักสูตรอบรมระยะสัน้ 2 วัน (วันพุธ – พฤหัสบดี)

6 - 7 มิถุนายน 2561 (วันพุธ – พฤหัสบดี)
อาหารว่ างจีน : ปอเปี๊ ยะทอดจีน ปอเปี๊ ยะสด ฮ้ อยจ๊ อ ก๋วยเตี๋ยวหลอด ขนมจีบ ฮะเก๋า
ซาลาเปาไส้ ครี ม ไส้ หมูสบั
ราคา 3,500 บาท

13 – 14 มิถุนายน 2561 (วันพุธ – พฤหัสบดี)
อาหารยุโรป 1 : หมูสอดไส้ แฮมชีสชุบเกร็ ดขนมปั งทอด มันบด ซอสเห็ดไวน์แดง
สลัดซีซาร์ บาร์ บีคิวไก่ ซุปบลอคโลลี่ กุ้งซอสค็อกเทล
น ้าสต็อกต่างๆ(ไวท์สต็อก บราวสต็อก)
ราคา 3,800 บาท
27 – 28 มิถุนายน 2561 (วันพุธ – พฤหัสบดี)
อาหารว่ างไทย 1 : กระทงทอง กรวยกะหรี่ ถุงทอง ช่อม่วงไส้ ฟัก
ขนมจีบไทยไส้ ปลา ขนมต้ มใบเตย ปั น้ ขลิบนึง่ ไส้ ก้ งุ
ราคา 3,300 บาท

ทัง้ นีส้ ามารถสารองสิทธิ์โดยตรงได้ ท่ ี 02-244-5391-2

การชาระค่ าอบรม
**ชาระเงินภายใน 3 วัน นับจากวันที่สมัครอบรม**
ชาระเงินสดที่โรงเรี ยนการอาหารนานาชาติสวนดุสติ
ชาระโดยการโอนเข้ าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรี อยุธยา
สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
ชื่อบัญชี โครงการโรงเรี ยนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต
เลขที่บัญชี 420-1-38956-9

หมายเหตุ
1. เมื่อท่านโอนเงินเรี ยบร้ อยแล้ ว กรุณาส่งแฟกซ์ใบโอนเงินมาที่ 02-244-5390, อีเมล หรื อ
Facebook Fanpage โดยเขียนชื่อ-นามสกุล เบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และหลักสูตรที่
ลงสมัคร พร้ อมโทรศัพท์แจ้ งเจ้ าหน้ าที่เพื่อยืนยันการนาส่งหลักฐานดังกล่าว
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ วฒ
ุ ิบตั ร หากผู้เข้ าอบรมเข้ าเรี ยนไม่ถึง 80%
3. ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการอบรม ยกเลิกการอบรม หรื อคืนค่าอบรม ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน
ก่อนวันอบรม
4.ไม่อนุญาตให้ ผ้ เู ข้ าอบรมทาการบันทึกวีดีโอในระหว่างการเรี ยนการสอน
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)

