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

หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน
(วันเสาร์ – อาทิตย์)
เดือน พฤศจิกายน 2561

Short Courses in November 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)
รถประจาทางที่ผ่านมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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 (วันเสาร์ – อาทิตย์ )
3 - 4 พฤศจิกายน 2561 (วันเสาร์ – อาทิตย์ )
อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ : กุยช่ายนึ่งไส้ กยุ ช่าย ไส้ หน่อไม้ สาคูไส้ หมู ก๋วยเตี๋ยวหลอด
ข้ าวเกรียบปากหม้ อ ปอเปี๊ ยะสด ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน หมูสะเต๊ ะ
ราคา 3,300 บาท
แกะสลัก(ปอกคว้ านผลไม้ ) : ปอกคว้ านผลไม้ ตา่ งๆ เช่น ชมพู่ แอปเปิ ล้ พุทรา
แคนตาลูป มะม่วง มะละกอ แตงโม องุ่น (ผลไม้ ตามฤดูกาล)
ราคา 3,600 บาท
ขนมปั ง 2 : ขนมปั งหัวกะโหลก ขนมปั งเนยสดลูกเกด ขนมปั งหน้ าอัลมอนด์ ขนมปั งทวินซอสดเซส
ซอฟต์ดินเนอร์ โรล โดนัทยีสต์
ราคา 3,300 บาท

10 – 11 พฤศจิกายน 2561 (วันเสาร์ – อาทิตย์ )
บาร์ และเครื่ องดื่ม: การผสมเครื่องดื่มคอกเทลและมอคเทลชนิดต่างๆ เช่น กามิกาเซ่
มาการ์ เร็ตต้ า พันซ์
้ ฯลฯ
ราคา 4,500 บาท
ขนมอบเบือ้ งต้ น 1 : คุกกี ้ข้ าวโอ๊ ต โรลชอคโกแลต ชิฟฟ่ อนกาแฟ เค้ กใบเตย
ขนมปั งหมูหยองน ้าสลัด ขนมปั งลูกเกด
ราคา 3,300 บาท
อาหารอิตาเลียน : พิซซ่าหน้ าแฮมเห็ด มินิสโตรเน่ซุป หอยแมลงภู่ซอสมะเขือเทศ ขนมปั งกระเทียม
สปาเกตตี ้คาโบนาร่า พานนาคอตต้ าสตรอเบอรี่ ลาซานญ่าซอสหมู

ราคา 3,800 บาท

ระยะเวลาการอบรม
เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ (ระยะเวลา 2 วัน) เวลา 9.00 -16.00 น.
สาหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรต่างๆ ให้ สมัครก่อนวันเรียนอย่างน้ อย 1 สัปดาห์
รับเพียงหลักสูตรละ 16 คน เท่ านัน้
ยกเว้ นหลักสูตรบาร์ และเครื่ องดื่มรั บเพียง 10 ท่ านเท่ านัน้

คุณสมบัตผิ ้ ูเข้ าฝึ กอบรม
อายุ 18 ปี ถึง 60 ปี บริบรู ณ์
สัญชาติไทย

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

17 – 18 พฤศจิกายน 2561 (วันเสาร์ – อาทิตย์ )
ขนมไทย 2 : ข้ าวเหนียวมูน สังขยา กระฉีก ขนมกล้ วย ขนมฟั กทอง
ขนมมัน ขนมต้ มขาว หม้ อแกงถัว่
ราคา 3,300 บาท
อาหารว่ างแบบญี่ปนุ่ : ชูว์ครีม โรลชาเขียวถัว่ แดง โดรายากิ เกี๊ยวซ่า
ขนมครกญี่ปนุ่ แซนวิซทงคัตสึ
ราคา 3,800 บาท
24 - 25 พฤศจิกายน 2561 (วันเสาร์ – อาทิตย์ )
อาหารยุโรป 1 : หมูสอดไส้ แฮมชีสชุบเกร็ดขนมปั งทอด มันบด ซอสเห็ดไวน์แดง
บาร์ บีคิวไก่ ซุปบลอคโลลี่ กุ้งซอสค็อกเทล สลัดซีซาร์
น ้าสต็อกต่างๆ(ไวท์สต็อก บราวสต็อก)
ราคา 3,800 บาท
ขนมอบเบือ้ งต้ น 2 : บราวนี่ ชิฟฟ่ อนใบเตย เค้ กชาเขียว โรลบลูเบอรี่
ขนมปั งทูน่า โดนัททูน่า ขนมปั งเนยสด
ราคา 3,300 บาท

เอกสารประกอบการสมัครอบรม
ผู้สนใจอบรมยื่นหลักฐานการสมัครที่สานักงานโรงเรี ยนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต อาคาร 12 ชัน้ 6
มีเอกสารดังต่อไปนี ้
ใบสมัคร พร้ อมรูปถ่ าย 1 นิว้ 1 รูป
สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ าน จานวนอย่ างละ 1 ใบ
สาเนาหน้ าสมุดเลขที่บัญชีธนาคาร (Book Bank)(กรณีไม่ ได้ เปิ ดอบรม)
การชาระค่ าอบรม
**ชาระเงินภายใน 3 วัน นับจากวันที่สมัครอบรม**
ชาระเงินสดที่โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต
ชาระโดยการโอนเข้ าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
ชื่อบัญชี โครงการโรงเรี ยนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เลขที่บัญชี 420-1-38956-9
หมายเหตุ
1. เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้ อยแล้ ว กรุณาส่งแฟกซ์ใบโอนเงินมาที่ 02-244-5390, อีเมล หรือ Facebook
Fanpage โดยเขียนชื่อ-นามสกุล เบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และหลักสูตรที่ลงสมัคร พร้ อมโทรศัพท์
แจ้ งเจ้ าหน้ าที่เพื่อยืนยันการนาส่งหลักฐานดังกล่าว
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ วฒ
ุ ิบตั ร หากผู้เข้ าอบรมเข้ าเรียนไม่ถึง 80%
3. ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการอบรม ยกเลิกการอบรม หรือคืนค่าอบรม ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน ก่อนวันอบรม
4.ไม่อนุญาตให้ ผ้ เู ข้ าอบรมทาการบันทึกวีดีโอในระหว่างการเรียนการสอน

