
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 

 
โรงเรียนการอาหารนานาชาตสิวนดุสิต  (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) 

รถประจ าทางที่ผ่านมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
               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  
((วันวันเสาร์ เสาร์ ––  อาทิตย์อาทิตย์))  

เดือนเดือน  มิถุนายนมิถุนายน  25622562  
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ด่วน ด่วน !!  รับจ านวนจ ากัดรับจ านวนจ ากัด  

 
 
 

มหาวทิยาลยัสวนดุสิต  
(Suan Dusit University) 

 

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


                   15 - 16 มถิุนายน 2562 (วันเสาร์ – อาทติย์)   
ขนมไทย 1 : ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด เมด็ขนนุ ทองเอก ลกูชุบ ขนมชัน้           
               ราคา 3,300 บาท 
ขนมอบเบือ้งต้น 2 : บราวน่ี ชิฟฟ่อนใบเตย เค้กชาเขียว โรลบลเูบอร่ี ขนมปังทนู่า 
 โดนทัทนู่า ขนมปังเนยสด       ราคา 3,300 บาท 
 
 

     

       
                             
               

                   1 – 2 มถิุนายน 2562 (วันเสาร์ – อาทติย์)   
อาหารไทย 1 : แกงเขียวหวานไก่ แกงเผด็เป็ดย่าง แกงเทโพ แกงกะหร่ีไก่                           
พะแนงหม ูฉู่ฉ่ีปลาทสูด หมสูะเต๊ะ                       ราคา 3,300 บาท 
เค้กและขนมปัง : เค้กผลไม้ โรลมะนาว ชิฟฟ่อนเค้กหน้าน่ิมส้ม ขนมปังสองสี  
ขนมปังไส้ครีม ขนมปังโรลทนู่า         ราคา 3,300 บาท 
 
 

     

       
                             
               

ทัง้นีส้ามารถส ารองสิทธ์ิโดยตรงได้ท่ี 02-244-5391-2 
 

                   8 - 9 มถิุนายน 2562 (วันเสาร์ – อาทติย์)   
กาแฟและเบเกอร่ีส าหรับกาแฟ : กาแฟร้อน-เย็นชนิดตา่งๆ และคกุกีบ้ลเูบอร่ี         
 บิสกอตตีอ้ลัมอนด์ ชอคโกแลตชิปมฟัฟิน มินิชิฟฟ่อนโรลส้ม                   ราคา 3,500 บาท 
อาหารไทย 2 : ต้มขา่ไก่ ผดัไทย ปลาสามรส หมี่กรอบ ต้มย ากุ้ง  
น า้พริกลงเรือ ไก่ผดัเมด็มะมว่งหิมพานต์                                  ราคา 3,300 บาท 
ขนมอบเบือ้งต้น 1 : คกุกีข้้าวโอ๊ต โรลชอคโกแลต ชิฟฟ่อนกาแฟ เค้กใบเตย                           
 ขนมปังหมหูยองน า้สลดั ขนมปังลกูเกด                   ราคา 3,300 บาท                         

 
 

     

       
                             
               

                   22 - 23 มถิุนายน 2562 (วันเสาร์ – อาทติย์)   
อาหารว่างจีน : ปอเป๊ียะทอดจีน ปอเป๊ียะสด ฮ้อยจ๊อ ก๋วยเต๋ียวหลอด ขนมจีบ  
ฮะเก๋า ซาลาเปาไส้ครีม ไส้หมสูบั                    ราคา 3,500 บาท 
เค้กและคุกกี ้1 :คกุกีส้บัปะรด คกุกีอ้ลัมอนด์ เค้กเนยสด ชิฟฟ่อนวนิลา                        
สปันจ์คพัเค้กกาแฟ เค้กชอคโกแลตพร้อมแตง่หน้าพืน้ฐาน                ราคา 3,300 บาท 
 
 

     

       
                             
               

                   29 - 30 มถิุนายน 2562 (วันเสาร์ – อาทติย์)   
อาหารอติาเลียน : พิซซา่หน้าแฮมเห็ด มินิสโตรเน่ซุป หอยแมลงภู่ซอสมะเขือเทศ ขนมปังกระเทียม 
สปาเกตตีค้าโบนาร่า พานนาคอตต้าสตรอเบอร่ี   ลาซานญ่าซอสหม ู                   ราคา 3,800 บาท 
เค้กและคุกกี ้2 : คกุกีแ้ฟนซี เมอแรงค์กาแฟ เค้กหินออ่น โรลสตรอเบอร่ี                                           
ชิฟฟ่อนเค้กชอคโกแลตหน้าน่ิม เค้กฝอยทอง          ราคา 3,300 บาท 
 
 

     

       
                             
               

 
หลักสูตรอบรมระยะสัน้ 2 วัน (วนัเสาร์ – อาทติย์) 

   

 
 
 

 
 

              

           
 
 
   

 
 

 
 
 

 

 
 

 
ระยะเวลาการอบรม 

 เรียนวนัเสาร์ – วนัอาทิตย์ (ระยะเวลา 2 วนั) เวลา 9.00 -16.00 น. 
 ส าหรับผู้ ท่ีสนใจหลกัสตูรตา่งๆ ให้สมคัรก่อนวนัเรียนอย่างน้อย 1 สปัดาห์  
 รับเพียงหลักสูตรละ 16 คน เท่านัน้  
 ยกเว้นหลักสูตรกาแฟและเบเกอร่ีส าหรับกาแฟ รับเพียง 12 ท่านเท่านัน้  

คุณสมบัตผู้ิเข้าฝึกอบรม 
 อาย ุ18 ปี ถึง 63 ปีบริบรูณ์  
 สญัชาติไทย 

 

 

       ในเวลาท าการ ทกุวนัจนัทร์ – ศกุร์ เวลา 9.00-17.00 น.และวนัเสาร์-อาทิตย์  เวลา 9.00 – 16.00 น 
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการสมัครอบรม 
ผู้สนใจอบรมย่ืนหลกัฐานการสมคัรท่ีส านกังานโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดสุิต อาคาร 12 ชัน้ 6  
มีเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

 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** 

 ช าระเงินสดท่ีโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดสุิต 
 ช าระโดยการโอนเข้าบญัชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  สาขามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
ช่ือบญัชี โครงการโรงเรียนการอาหารนานาชาตสิวนดุสติ มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 
เลขที่บัญชี  420-1-38956-9 
หมายเหต ุ
1. เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาสง่แฟกซ์ใบโอนเงินมาท่ี 02-244-5390, อีเมล หรือ Facebook 
Fanpage โดยเขียนช่ือ-นามสกลุ เบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่ได้และหลกัสตูรท่ีลงสมคัร  พร้อม
โทรศพัท์แจ้งเจ้าหน้าท่ีเพื่อยืนยนัการน าสง่หลกัฐานดงักลา่ว 
2. ขอสงวนสิทธ์ิในการออกวฒิุบตัรให้ หากผู้ เข้าอบรมเข้าเรียนไมถ่ึง 80% 
3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการอบรม และยกเลิกการอบรมและคืนคา่อบรมทกุกรณี  
4.ไมอ่นญุาตให้ผู้ เข้าอบรมท าการบนัทึกวีดีโอในระหวา่งการเรียนการสอน 
5.กรณีท่ีมีความประสงค์ให้จดัท าวฒิุบตัรฉบบัใหมท่กุกรณี จะจดัท าเป็นหนงัสือรับรองเท่านัน้ 

 


