หลักสูตรเปิดรับสมัคร

8 – 9 พฤษภาคม 2564

หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน
(วันเสาร์ – อาทิตย์)

เดือน พฤษภาคม 2564

15 – 16 พฤษภาคม 2564

เค้กและคุกกี้ 1 :

คุกกี้สับปะรด คุกกี้อัลมอนด์ เค้กเนยสด
ชิ ฟ ฟ่ อ น วนิ ลา ส ปั น จ์ คั พ เค้ ก กาแ ฟ
เค้กชอคโกแลตพร้อมแต่งหน้าพื้นฐาน

ราคา 3,300 บาท

เค้กและคุกกี้ 2 :

22 – 23 พฤษภาคม 2564

อาหารไทย 1 :

อาหารไทย 2 :
ต้มข่าไก่ ผัดไทย ปลาสามรส
หมี่กรอบ ต้มยากุ้ง น้าพริกลงเรือ
ไก่ผดั เม็ดมะม่วงหิมพานต์
ราคา 3,300 บาท

คุกกี้แฟนซี เมอแรงค์กาแฟ เค้กหินอ่อน
โรลสตรอเบอรี่ เค้กฝอยทอง
ชิฟฟ่อนเค้กชอคโกแลตหน้านิ่ม

ราคา 3,300 บาท

Short Courses in May 2021
ระยะเวลาการอบรม

รับจานวนจากัด !!!!
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2244 5391-2
092-955-8757 / 092-955-8758
082-520-7978
เวลา 9.00-17.00 น.
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์
(ระยะเวลา 2 วัน) เวลา 9.00 -17.00 น.
 สาหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรต่างๆ
ให้สมัครก่อนวันเรียนอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 รับเพียงหลักสูตรละ 16 ท่านเท่านั้น
 ยกเว้นหลักสูตรเปิดร้านกาแฟแบบมืออาชีพ
รับเพียง 12 ท่านเท่านั้น
สถานทีอ่ บรม : ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร
(ฝั่งตรงข้ามตั้งฮั่วเส็งธนบุรี)

แกงเขียวหวานไก่ แกงเผ็ดเป็ดย่าง
แกงเทโพ แกงกะหรี่ไก่ พะแนงหมู
ฉู่ฉี่ปลาทูสด หมูสะเต๊ะ

ราคา 3,300 บาท

การเปิดร้านกาแฟแบบมืออาชีพ :

พบกั บ เมนู ก าแฟแบบมื อ อาชี พ กาแฟ
ร้อน-เย็น ชาและเมนูอื่นๆมากกว่า
30 เมนู ที่ขายอยู่ในร้านกาแฟดัง เหมาะ
สาหรับผู้ที่ชื่นชอบกาแฟหรือผู้ที่ต้องการ
เปิดร้าน
ราคา 3,500 บาท
*อบรมที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 12 ชัน้ 6 *

29 – 30 พฤษภาคม 2564
อาหารว่างจีน :
ปอเปี๊ ย ะทอดจีน ปอเปี๊ ย ะสด ฮ้ อ ยจ๊ อ
ก๋วยเตี๋ยวหลอด ขนมจีบ ฮะเก๋า
ซาลาเปาไส้ครีม ไส้หมูสับ
ราคา 3,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 บุคคลทั่วไปตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป
 สามารถสื่อสารภาษาไทยทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
เอกสารประกอบการสมัครอบรม
 กรอกใบสมัครออนไลน์
 สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประชาชน
 รูปถ่ายหน้าตรง
 สาเนาหน้าสมุดเลขที่บัญชีธนาคาร (Book Bank)(กรณีไม่ได้เปิดอบรม)
**เอกสารลาดับที่ 1 กรอกผ่านระบบ www.chefschool.dusit.ac.th
**เอกสารลาดับที่ 2-4 นาส่งทางอีเมล,Line@หรือทางข้อความเฟซบุ๊ก
หมายเหตุ

 หากผู้อบรมขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งไม่สามารถดาเนินการ
ออกวุฒิบัตรได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
 หากท่านชาระเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการชาระเงิน ได้
3 ช่ อ งทาง ได้ แ ก่ อี เมล FAX line และเฟซบุ๊ ก พร้ อ มเขี ย น ชื่ อ -นามสกุ ล
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และหลักสูตรที่สมัคร พร้อมโทรศัพท์แจ้ง
กับเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการนาส่งหลักฐานดังกล่าว
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการฝึกอบรมหากจานวนผู้เข้าอบรมไม่ถึง
8 ท่าน ต่อหลักสูตร
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการอบรม ยกเลิกการอบรมและคืนค่าอบรมทุกกรณี
 กรณีที่มีความประสงค์ให้จัดทาวุฒิบัตรฉบับใหม่ ทุกกรณี จะจัดทาเป็น หนังสือ
รับรองเท่านั้น
 ผู้เข้าอบรมฯต้องปฏิบัติตามระเบียบของศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหาร โรงเรียนการ
เรือน อย่างเคร่งครัด

การชาระค่าสมัครอบรม
 ชาระเงินสดที่ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
 ชาระโดยการโอนเข้าบัญชี
- ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- ชื่อบัญชี ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
- เลขที่บัญชี 079-7-16110-6
***ชาระเงิน ภายใน 3 วั น หลั งจากวั น ที่ เจ้าหน้ าที่ ได้ รับ และตรวจสอบเอกสาร
เรียบร้อยแล้ว***
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (อาคาร 12 ชั้น 6)
(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต)
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2244-5391-2 092-955-8757 092-955-8758 082-520-7978
โทรสาร 0-2244-5390
www.chefschool.dusit.ac.th IG : sdu_chefschool Line Official : @783eecba
อีเมล sdu_chefschool@hotmail.com , chefschool@dusit.ac.th
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(Suan Dusit International Culinary Center)
- รถประจาทางที่ผ่านมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ถนนนครราชสีมา : สาย 12, 56:
ถนนราชวิถี : สาย 28, 108, 18, 56, 125, ปอ.542, ปอ.515, ปอ.539
- รถประจาทางที่ผ่านศูนย์วิทยาศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ถนนสิรินธร : สาย ปอ.515, ปอ.539

