
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 

 
            ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (อาคาร 12 ชั้น 6) 

                                มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

                 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
                โทรศัพท์ 0-2244-5391-2  โทรสาร 0-2244-5390 

       เว็บไซต์:  www.chefschool.dusit.ac.th, IG : sdu_chefschool 
    อีเมล:  sdu_chefschool@hotmail.com, chefschool@dusit.ac.th 
 

                           : ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาต ิ
                             (Suan Dusit International Culinary Center) 
                      รถประจ าทางที่ผ่านมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

        ถนนนครราชสีมา : สาย 12, 56: สาย 12, 56 
        ถนนราชวิถี : สาย 28, 108, 18, 56, 125, ปอ.542, ปอ.515, ปอ.539                 

 ศูนย์ฝึกปฏิบัตกิารอาหารนานาชาติ 
                         (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) 
                    โรงเรยีนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
                Suan Dusit International Culinary Training Center 

  
  

  
              
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 

 

 

 

มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
(Suan Dusit Univeristy) 

 

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


รายชื่อขนมในหลักสูตรขนมปังและพายเพสทร่ี (65 ชม.)  
 

ขนมปังแซนวิช ขนมปังแซนวิชสองส ี มัฟฟินช็อคโกแลต 

ทวินซอสเซสบัน ซอฟดินเนอร์โรล ขนมปังลูกเกดสตรเูซล 

อัลมอนด์บัน โดนัทรูปแบบต่างๆ ชูเพสทรี่ และเอแคลร ์

ฟรุตทารต์ แป้งพายร่วนหวาน เลม่อนเมอร์แรงค์พาย 

พายกรอบ พายผีเสื้อ แอปเปิ้ลครัมเบิ้ลพาย 

ครัวซองคเ์นยสด ครัวซองค์ช็อคโกแลต วูเลอวองค์ไส้ไก่ซอสขาว 

เดนิชชนิดต่างๆ ขนมปังฝรั่งเศส กบัมะกอก และโรสแมรี่ 

 

 หลักสตูรขนมปังและพายเพสทรี่ (Breads & pastries)  
ศูนย์ฝึกปฏิบัตกิารอาหารนานาชาต ิ(Suan Dusit International Culinary Center) ขอเชิญบุคคลทั่วไป

ผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร “ขนมปังและพาย” โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับการท าขนมปังและพาย 
ประเภทต่างๆ รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ท าและการจัดตกแต่งเพื่อน าเสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารประกอบการสมัครอบรม   
  ใบสมัคร  พร้อมรปูถ่ายหน้าตรง 1 น้ิว 2 รปู 
  ส าเนาใบประกาศนียบตัรการศึกษาขัน้ต่ าม.ปลาย หรือเทียบเท่า หรือสูงกวา่ 
  ส าเนาทะเบยีนบ้านและบตัรประชาชน 
  ใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลเทา่น้ัน (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ตรวจจนถึงจบหลักสตูร) 

                      โดยตรวจดังนี้  
        1. ตรวจเลือดเพื่อหาเช้ือไวรสัตบัอักเสบบี  
        2. ตรวจอุจจาระ แบบพื้นฐาน (Stool Examination) 
        3. ตรวจร่างกายทั่วไป 

 
 
 
 
 
 

 
การช าระค่าอบรม 

**ช าระเงินภายใน 3 วัน หลังจากวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับและตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว** 
             ช าระเงินสดที่ศูนย์ฝึกปฏบิัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชัน้ 6 
 

     ช าระโดยการโอนเข้าบัญชีสะสมทรพัย์ ธนาคารกรุงเทพจ ากัด (มหาชน)สาขามหาวิทยาลยัสวนดุสติ 
 ชื่อบัญชี ศูนย์ฝึกปฏิบตัิการอาหารนานาชาต ิเลขที่บญัช ี079-7-16110-6 
 
   หมายเหต ุ  
      หากทา่นช าระเงินโดยโอนเข้าบญัชธีนาคาร  กรุณาส่งหลักฐานการช าระเงิน ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ อีเมล แฟก็ซ์ 
และเฟสบุค พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และหลักสูตรที่สมัคร พร้อมโทรศัพท์แจ้งกับ
เจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการน าส่งหลักฐานดังกล่าว 
     ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรอืยกเลิกการฝึกอบรมหากจ านวนผู้เข้าอบรมไม่ถึง 10 ท่าน ต่อหลกัสูตร 
     ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าอบรม หากผู้เข้าอบรมขอยกเลิกหรือเล่ือนการอบรม ล่วงหน้าอย่างน้อย  
2 สัปดาห์ ก่อนวันอบรม 
     กรณีที่มีความประสงค์ให้จัดท าวุฒบิัตรใหม่ จะจัดท าเป็นหนังสือรับรองทุกกรณี 

สมัครได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. 
และวันเสาร-์อาทิตย ์เวลา 09.00-16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ ์

ณ  ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (อาคาร 12 ชั้น 6) 

คุณสมบัติของผู้อบรม 
 อายุระหวา่ง 18 – 63 ปีบริบูรณ์ 
 จบการศึกษาขั้นต่ าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 สามารถสื่อสารภาษาไทยทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน 
 มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และทกัษะการค านวณเบื้องต้น

หมายเหตุ : หากผู้อบรมขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดขอ้หนึง่ 
ทางโรงเรียนฯ ไม่สามารถด าเนินการออกวุฒิบัตรได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 

โครงสร้างหลักสูตรการอบรม 
      จ านวนเวลาที่เข้ารับการอบรม 65 
ชั่วโมง โดยมีสัดส่วนของเนื้อหาวิชาทีจ่ะอบรม 
ดังนี้ 

  ภาคทฤษฎ ี12 ชั่วโมง 
  ภาคปฏิบัต ิ53 ชั่วโมง 

หมายเหตุ :ขาดเรียนได้ไม่เกิน 1วันครึ่ง       
(นับเป็นจ านวน 9 ชั่วโมง)  

หัวข้อการอบรม 
  ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับขนมปังและพาย 
  ความรู้เกีย่วกับวัตถุดบิที่ใช้ผลิต 
  เทคนิคการเตรียมและการควบคุมคุณภาพ 
  หลักการสุขาภิบาลอาหาร 
  เทคนิคและการฝึกปฏิบัติการท าขนมปังและพาย 

ตารางวันทีอ่บรม รุ่น 35 
     เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9:00–17:30น.  

       (จ านวน 9 ครั้ง) 
เดือน วันที่เรียน 

กันยายน 2562        21, 28 
ตุลาคม 2562 5, 19, 26 

พฤศจิกายน 2562 2, 9, 16, 23 

 

อัตราค่าอบรม 

 ค่าสมัครเข้าอบรม 16,900 บาท 

     (ราคานี้รวมค่าวัตถุดิบและวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ระหว่างอบรม รวมทั้งเอกสารประกอบการอบรม) 

 ค่าชุดปฏิบัติการอาหารครบชุด ราคา 1,000 บาท  

     (ประกอบด้วยเสื้อ หมวก ผ้ากนัเปื้อน และผา้เช็ดมือ) 


