
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
                        

 

   

 

                                  
 
 
 

 

    
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

           

 
 
   

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

หละกสูตรอบรมรัยัสะ้น 2 วะน  
(วะนเสาร – อาทติย) 

เดือน กมุภาพะนธ 2563 
Short Courses in February 2020 

ระบจํานวนจํากะด !!!! 
สอบถามเพิ่มเติมได ที่  
โทร. 0 2244 5391-2 
 เวลา 9.00-17.00 น.  
เว นวะนหยุดนะกขะตฤกษ8 

หละกสูตรเป;ดระบสมะคร 

1-2 กุมภาพะนธ8 2563 

อาหารเพื่อการปรักอบอาชีพ : 
กุยชDายนึ่งไส กุยชDาย ไส หนDอไม  สาคูไส หมู 
กGวยเตี๋ยหลอด ข าวเกรียบปากหม อ  
ปอเปIJยัสด กGวยเตี๋ยวลุยสวน หมูสัเตKั                        

                           ราคา 3,300 บาท 
 

อาหารวDางแบบญี่ปุOน : 
ชูว8ครีม โรลชาเขียวถะ่วแดง โดรายากิ  
เกี๊ยวซDา ขนมครกญี่ปุOน แซนวิซทงคะตสึ 
                           ราคา 3,800 บาท     
 

บาร8แลัเครื่องดื่ม : 
การผสมเครื่องดืม่คอกเทลแลัมอคเทลชนิด
ตDางๆ เชDน กามิกาเซD มาการ8เร็ตต า พะ้นซ8 

ฯลฯ                    ราคา 4,500 บาท     
 

ขนมปXง 1 : 
ขนมปXงฝระ่งเศส ขนมปXงโฮลวีท ขนมปXงแซนวิช 
ขนมปXงไส กรอก ขนมปXงซินนามDอนโรล  
ขนมปXงหมูหยองน้ําพรกิเผา  

ราคา 3,300 บาท     

สเต็กแลัน้ําสละดเพื่อสุขภาพสําหระบแตDลัชDวงวะย : 
สเต็กหมู สเต็กปลาแซลมDอน                           
(น้ําสละดสําหระบชDวงอายุ15-35ปI)  
น้ําสละดน้ําข น น้ําสละดงา น้ําสละดข าวโพด น้ําสละดส มหวาน น้ําสละดธะญพืช น้ําสละดซีซDาร8  
(น้ําสละดสําหระบชDวงอายุ36-50ปI)  
น้ําสละดเต าหู นมถะ่วเหลือง น้ําสละดใส สูตร1แลัสูตร2 แบบญี่ปุOน                       

ราคา 4,500 บาท     

อาหารอิตาเลียน : 
พิซซDาหน าแฮมเห็ด ลาซานญDาซอสหมู   
มินิสโตรเนDซุป หอยแมลงภูDซอสมัเขือเทศ 
ขนมปXงกรัเทียม สปาเกตตี้คาโบนารDา 
พานนาคอตต าสตรอเบอรี่   

ราคา 3,800 บาท     
 

ขนมปXง 2 : 
ขนมปXงหะวกัโหลก 
ขนมปXงเนยสดลูกเกด 
ขนมปXงหน าอะลมอนด8 
ขนมปXงทวินซอสเซส 
ซอฟต8ดินเนอร8โรล 

โดนะทยีสต8 
ราคา 3,300 บาท     

อาหารวDางจีน : 
ปอ เ ปIJ ย ัทอด จี น  ปอ เปIJ ย ัสด  ฮ อ ยจK อ 
กGวยเตี๋ยวหลอด ขนมจีบ ฮัเกGา  
ซาลาเปาไส ครีม ไส หมูสะบ 

ราคา 3,500 บาท     

รัยัเวลาการอบรม 

• เรียนวะนเสาร8 – วะนอาทิตย8  

(รัยัเวลา 2 วะน) เวลา 9.00 -17.00 น. 

• สําหระบผู ที่สนใจหละกสูตรตDางๆ ให สมะครกDอน
วะนเรียนอยDางน อย 1 สะปดาห8 

• ระบเพียงหละกสูตรลั 16 ทDานเทDานะ้น 

• ยกเว นหละกสูตรบาร8แลัเครื่องดื่ม 
ระบเพียง 10 ทDานเทDานะ้น 

 

ขนมอบเบื้องต น 1 : 
คุกกี้ข าวโอKต โรลชอคโกแลต ชิฟฟOอนกาแฟ 
เค กใบเตย ขนมปXงหมูหยองน้ําสละด  
ขนมปXงลูกเกด 

ราคา 3,300 บาท     
 

15-16 กุมภาพะนธ8 2563 

22-23 กุมภาพะนธ8 2563 29 กุมภาพะนธ8-1 มีนาคม 2563 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย8ฝbกปฏิบะติการอาหารนานาชาติ (อาคาร 12 ชะ้น 6)   
(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) 
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาละยสวนดุสิต   

295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทรศะพท8 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 

         ศูนย8ฝbกปฏิบะติการอาหารนานาชาติ(Suan Dusit International Culinary Center) 
 
    รถปรัจําทางที่ผDานมหาวิทยาละยสวนดุสติ 
    ถนนนครราชสีมา : สาย 12, 56: 
    ถนนราชวิถี : สาย 28, 108, 18, 56, 125, ปอ.542, ปอ.515, ปอ.539 

คุณสมบะติผู สมะคร 

� บุคคลทะ่วไปตะ้งแตDอายุ 15 ปIขึ้นไป 
� สามารถสื่อสารภาษาไทยทะ้งฟXง พูด อDาน เขียน 

� กรอกใบสมะครออนไลน8 
� สําเนาทัเบียนบ าน สําเนาบะตรปรัชาชน  
� รูปถDายหน าตรง 
� สําเนาหน าสมุดเลขที่บะญชีธนาคาร (Book Bank)(กรณีไมDได เป;ดอบรม) 
    **เอกสารลําดะบที่ 1 กรอกผDานรับบ www.chefschool.dusit.ac.th 
    **เอกสารลําดะบที่ 2-4 นําสDงทางอีเมลหรือทางข อความเฟซบุKก 
 

เอกสารปรักอบการสมะครอบรม 

การชํารัคDาสมะครอบรม 

� ชํารัเงินสดที่ศูนย8ฝbกปฏิบะติการอาหารนานาชาติ 
� ชํารัโดยการโอนเข าบะญชี 

        - ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาละยสวนดุสิต  
        - ชื่อบะญชี ศูนย8ฝbกปฏิบะติการอาหารนานาชาติ   

        - เลขที่บะญชี 079-7-16110-6 
***ชํารัเงินภายใน 3 วะน หละงจากวะนที่เจ าหน าที่ได ระบแลัตรวจสอบเอกสาร
เรียบร อยแล ว*** 

หมายเหต ุ
� หากผู�อบรมขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ�ข�อใดข�อหนึ่งไม�สามารถดําเนินการ

ออกวุฒิบัตรได� ไม�ว�ากรณีใดๆ 
� หากท�านชําระเงินโดยโอนเข�าบัญชีธนาคาร กรุณาส�งหลักฐานการชําระเงิน ได� 

3 ช�องทาง ได�แก� อีเมล FAX และเฟซบุ5ก พร�อมเขียน ชื่อ-นามสกุล หมายเลข
โทรศัพท�ที่สามารถติดต�อได� และหลักสูตรที่สมัคร พร�อมโทรศัพท�แจ�งกับ
เจ�าหน�าที่เพื่อยืนยันการนําส�งหลักฐานดังกล�าว 

� ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการฝ=กอบรมหากจํานวนผู�เข�าอบรมไม�ถึง 
8 ท�าน ต�อหลักสูตร 

� ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการอบรม ยกเลิกการอบรมและคืนค�าอบรมทุกกรณี 
� กรณีที่มีความประสงค�ให�จัดทําวุฒิบัตรฉบับใหม� ทุกกรณี จะจัดทําเปAนหนังสือ

รับรองเท�านั้น 
� ผู�เข�าอบรมฯต�องปฏิบัติตามระเบียบของศูนย�ฝ=กปฏิบัติการอาหาร โรงเรียนการ

เรือน อย�างเคร�งครัด 

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต  

(Suan Dusit 


