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

หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน
(วันพุธ – พฤหัสบดี)
เดือน มกราคม 2562

Short Courses in January 2019

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 (วันพุธ – พฤหัสบดี)
2 – 3 มกราคม 2562 (วันพุธ – พฤหัสบดี)
อาหารว่ างจีน : ปอเปี๊ ยะทอดจีน ปอเปี๊ ยะสด ฮ้ อยจ๊ อ ก๋วยเตีย๋ วหลอด ขนมจีบ ฮะเก๋า
ซาลาเปาไส้ ครี ม ไส้ หมูสบั
ราคา 3,500 บาท
9 - 10 มกราคม 2562 (วันพุธ – พฤหัสบดี)
เค้ กและคุกกี ้ 1 : คุกกี ้สับปะรด คุกกี ้อัลมอนด์ เค้ กเนยสด ชิฟฟ่ อนวนิลา สปั นจ์คพั เค้ กกาแฟ
เค้ กชอคโกแลตพร้ อมแต่งหน้ าพื ้นฐาน
ราคา 3,300 บาท

การชาระค่ าอบรม
**ชาระเงินภายใน 3 วัน นับจากวันที่สมัครอบรม**
ชาระเงินสดที่โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสติ
ชาระโดยการโอนเข้ าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรี อยุธยา
สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
ชื่อบัญชี โครงการโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสติ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
เลขที่บัญชี 420-1-38956-9
ระยะเวลาการอบรม
เรียนวันพุธ – พฤหัสบดี (ระยะเวลา 2 วัน) เวลา 9.00 -16.00 น.
สาหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรต่างๆ ให้ สมัครก่อนวันเรียนอย่างน้ อย 1 สัปดาห์
รั บเพียงหลักสูตรละ 16 คน เท่ านัน้

16 – 17 มกราคม 2562 (วันพุธ – พฤหัสบดี)

คุณสมบัตผิ ้ ูเข้ าฝึ กอบรม

อาหารอิตาเลียน : พิซซ่าหน้ าแฮมเห็ด มินิสโตรเน่ซุป หอยแมลงภู่ซอสมะเขือเทศ ขนมปังกระเทียม
สปาเกตตี ้คาโบนาร่ า พานนาคอตต้ าสตรอเบอรี่ ลาซานญ่าซอสหมู
ราคา 3,800 บาท

23 – 24 มกราคม 2562 (วันพุธ – พฤหัสบดี)
ขนมไทย 1 : ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน ทองเอก ลูกชุบ ขนมชัน้
ราคา 3,300 บาท
30 มกราคม 2562 (วันพุธ)
ไอศกรีมโฮมเมด 1 : ไอศรี มซอร์ เบมะม่วง ไอศรี มชาไทย ไอศกรีมดับเบิ ้ลชอคโกแลตชังค์
ราคา 2,500 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

อายุ 18 ปี ถึง 63 ปี บริบรู ณ์
สัญชาติไทย

เอกสารประกอบการสมัครอบรม
ผู้สนใจอบรมยื่นหลักฐานการสมัครทีส่ านักงานโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต 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)

หมายเหตุ
1. เมื่อท่านโอนเงินเรี ยบร้ อยแล้ ว กรุ ณาส่งแฟกซ์ใบโอนเงินมาที่ 02-244-5390, อีเมล หรื อ
Facebook Fanpage โดยเขียนชื่อ-นามสกุล เบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และหลักสูตรที่ลง
สมัคร พร้ อมโทรศัพท์แจ้ งเจ้ าหน้ าที่เพื่อยืนยันการนาส่งหลักฐานดังกล่าว
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ วฒ
ุ ิบตั ร หากผู้เข้ าอบรมเข้ าเรี ยนไม่ถงึ 80%
3. ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการอบรม ยกเลิกการอบรม หรื อคืนค่าอบรม ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน ก่อนวัน
อบรม
4.ไม่อนุญาตให้ ผ้ เู ข้ าอบรมทาการบันทึกวีดีโอในระหว่างการเรี ยนการสอน
5.กรณีที่มีความประสงค์ให้ จดั ทาวุฒบิ ตั รฉบับใหม่ทกุ กรณี จะจัดทาเป็ นหนังสือรับรองเท่านัน้

