
 

จาํนวนจาํกดั! 🔥 คอร์สเรียนทาํอาหารเดือนมิถุนายน  

ไม่มีพื;นฐานกเ็รียนได ้ฝึกจริง! ปฏิบติัจริง!   

จบคอร์สกเ็ปิดร้านอาหารไดเ้ลย 👨🍳 

 

รับประกนัทาํเป็นอร่อยชวัร์!!  

ไม่มีพื;นฐานกเ็รียนได ้อาหาร ขนม เบเกอรีJ  แบบจดัเตม็  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

🍳โรงเรียนสอนทาํอาหารบา้นอาจารยล์กัษณ์🍳  

หลกัสูตรการทาํอาหาร ขนม และเบเกอรีJ  แบบครบวงจร  

ฝึกปฏิบติัจริงทุกท่าน ทุกคอร์ส จบไปเปิดร้านทาํขายไดเ้ลย  

🍑🍕🥐🌶🍑🍕🥐🌶🍑🍕🥐🌶🍑🍕🥐 

 

🔸คอร์สเรียนพิชซ่า 5 หนา้พร้อมทาํแป้ง  

วนัองัคารทีJ 1 มิถุนายน (09.00-13.30น.) ค่าเรียน 3,000 บาท 

 

🔸คอร์สเรียนบาร์บีคิวตลาดนดั  

วนัองัคารทีJ 1 มิถุนายน (13.30-16.30น.) ค่าเรียน 2,500 บาท 

 

🔸คอร์สเรียนขนมเทียนโบราณ สูตรแป้งผสมหญา้ชิวคกั  

สูตรเดด็จากอาํเภอดาํเนินสะดวก  

วนัพธุทีJ 2 มิถุนายน (09.00-14.00น.) ค่าเรียน 2,500 บาท                                                                                                                

 

🔸คอร์สเรียนขา้วเหนียวมูน ขา้วเหนียวสงัขยาและขา้วเหนียวมะม่วง 

วนัพธุทีJ 2 มิถุนายน (14.30-17.00น.)  ค่าเรียน 2,500 บาท        

 

 

🔸คอร์สเรียนทาํคุก้กี;กรอบ ความอร่อยแบบมืออาชีพ  

วนัพธุทีJ 2 มิถุนายน (10.00-16.00น.) ค่าเรียน 3,500 บาท         

                                                                                                                           

 🔸คอร์สเรียนทาํซาลาเปาหนา้แตก ซาลาเปาแป้งยสีต ์รวม 3 ไสย้อดนิยม  

วนัพฤหสับดีทีJ 3 มิถุนายน (09.30-15.30น.) ค่าเรียน 3,500 บาท         

 

🔸คอร์สเรียนทาํคุกกี; สุขภาพไร้แป้ง ความอร่อยแบบมืออาชีพ 

 วนัพฤหสับดีทีJ 3 มิถุนายน (10.00-16.00น.) ค่าเรียน 3,500 บาท          

                                                                                               



🔸คอร์สเรียนก๋วยจั;บนํ;าใสพร้อมเครืJองในและหมูกรอบ  

วนัศุกร์ทีJ 4 มิถุนายน (09.00-12.30น.) ค่าเรียน 3,000 บาท               

                                                         

🔸คอร์สเรียนรวมเมนูยาํมาตรฐานยอดนิยมและนํ;ายาํสูตรใหญ่รสเดด็สาํหรับเปิดร้านกวา่ 10 เมนู  

วนัเสาร์ทีJ 5 มิถุนายน (09.00-13.30น.) ค่าเรียน 3,000 บาท                                                                                                                    

 

🔸คอร์สเรียนยาํแซ่บ ยาํสด ยาํยอดฮิตมาแรง 

 วนัเสาร์ทีJ 5 มิถุนายน (14.00-17.30น.) ค่าเรียน 3,500 บาท      

 

🔸คอร์สเรียนขนมปังไสเ้ยิ;ม 12 ไส ้สูตรทาํขาย  

วนัเสาร์ทีJ 5 มิถุนายน (10.00-16.00น.) ค่าเรียน 3,500 บาท  

                                                                                                                              

🔸คอร์สเรียนอาหารอีสานสาํหรับเปิดร้านกวา่ 10 เมนู 

วนัอาทิตยที์J 6 มิถุนายน (09.30-15.00น.) ค่าเรียน 4,500 บาท 

 

🔸คอร์สเรียนขนมปังสุขภาพอร่อยไดป้ระโยชน ์ 

วนัอาทิตยที์J 6 มิถุนายน (10.00-16.00น.) ค่าเรียน 3,500 บาท        

 

🔸คอร์สเรียนพายพฟัเพรสตรี; ขนมอบกรอบอร่อยทุกไส ้ 

วนัจนัทร์ทีJ 7 มิถุนายน (09.00-14.00น.) ค่าเรียน 2,500 บาท                       

                                                                                                                    

🔸คอร์สเรียนเอแคลร์เนื;อนุ่ม 3 ไสอ้ร่อย ยอดนิยม  

วนัจนัทร์ทีJ 7 มิถุนายน (14.00-17.00น.) ค่าเรียน 2,000 บาท 

 

🔸คอร์สเรียนขนมจีน 5 เมนูยอดนิยมสาํหรับเปิดร้าน  

วนัองัคารทีJ 8 มิถุนายน (09.00-13.00น.) ค่าเรียน 3,000 บาท  

 

🔸คอร์สเรียนขนมจีนนํ;ายาปูสูตรมืออาชีพ  

วนัองัคารทีJ 8 มิถุนายน (13.30-16.30น.) ค่าเรียน 2,500 บาท         

                                                                                                                       

🔸คอร์สเรียนรวมอาหารเชา้สาํหรับเปิดร้าน  

วนัพธุทีJ 9 มิถุนายน (09.00-13.30น.) ค่าเรียน 3,000 บาท  

                                                                                                           

🔸คอร์สเรียนปาท่องโก๋สงัขยาและนํ;าเตา้หูสู้ตรมืออาชีพ  

วนัพธุทีJ 9 มิถุนายน (13.30-16.30น.) ค่าเรียน 2,500 บาท                                                                                                                                 

 



🔸คอร์สเรียนเคก้สม้และเคก้สม้โบราณ  

วนัพธุทีJ 9 มิถุนายน (10.00-15.30น.) ค่าเรียน 3,500 บาท 

                                                                                                                                                                                                  

🔸คอร์สเรียนทาํลูกชิ;นปลา ก๋วยเตีeยวลูกชิ;นปลาและเยน็ตาโฟ  

วนัพฤหสับดีทีJ 10 มิถุนายน (09.00-14.00น.) ค่าเรียน 4,500 บาท                                

                                                                                           

 🔸คอร์สเรียนกยุช่ายแป้งบาง 4 ไสอ้ร่อยยอดนิยม  

วนัพฤหสับดีทีJ 10 มิถุนายน (13.30-17.00น.) ค่าเรียน 2,500 บาท                        

                                                                                                       

🔸คอร์สเรียนเคก้สตรอเบอรีJครีมสดและแยมโรลผลไมร้วม  

วนัพฤหสับดีทีJ 10 มิถุนายน (10.00-16.00น.) ค่าเรียน 3,500 บาท    

                                                                                                                                            

🔸คอร์สเรียนทาํลูกชิ;นปลาระเบิด ลูกชิ;นกุง้ระเบิดและนํ;าจิ;มลูกชิ;นทอด  

วนัศุกร์ทีJ 11 มิถุนายน (09.00-12.30น.) ค่าเรียน 3,000 บาท 

                                                                                     

🔸คอร์สเรียนขา้วคลุกกะปิและขา้วคลุกนํ;าพริก 5 เมนู สูตรมืออาชีพ  

วนัเสาร์ทีJ 12 มิถุนายน (09.00-13.30น.) ค่าเรียน 3,500 บาท    

                                                                                                       

🔸คอร์สเรียนผดัไทยกุง้สดพร้อมซอสรสเดด็ ความอร่อยสูตรเปิดร้าน  

วนัเสาร์ทีJ 12 มิถุนายน (14.00-17.00น.) ค่าเรียน 2,500 บาท    

                                                                                                                        

🔸คอร์สเรียนเปิดร้านนม ขนมปังปิ; ง ปังเยน็ นมปัJนกวา่ 20 เมนู  

วนัเสาร์ทีJ 12 มิถุนายน (10.00-16.00น.) ค่าเรียน 3,500 บาท    

                                                                  

🔸คอร์สเรียนขา้วหมูแดงหมูกรอบพร้อมนํ;าราดสูตรเดด็สาํหรับเปิดร้าน  

วนัอาทิตยที์J 13 มิถุนายน (09.30-15.30น.) ค่าเรียน 4,500 บาท                                                                                                                              

 

🔸คอร์สเรียนเมนูชายอดนิยม  

วนัอาทิตยที์J 13 มิถุนายน (10.00-16.00น.) ค่าเรียน 3,500 บาท 

                                                                                                                                                                        

🔸คอร์สเรียนขา้วแกงมืออาชีพ รสเดด็ เซ็ททีJ 1  

วนัจนัทร์ทีJ 14 มิถุนายน (09.00-13.00น.) ค่าเรียน 3,500 บาท 

                                                                                                                                         

🔸คอร์สเรียนขา้วแกงมืออาชีพ รสเดด็ เซ็ททีJ 2  

วนัจนัทร์ทีJ 14 มิถุนายน (13.30-16.00น.) ค่าเรียน 3,500 บาท 

                                                                                                



🔸คอร์สเรียนเป็ดยา่งกวางตุง้หนงักรอบสูตรเดด็สาํหรับเปิดร้าน  

วนัองัคารทีJ 15 มิถุนายน (09.30-16.00น.) ค่าเรียน 3,500 บาท 

                                                                     

🔸คอร์สเรียนก๋วยเตีeยวเป็ดตุ๋นเยาวราชและเป็ดพะโลพ้ร้อมนํ;าจิ;ม  

วนัพธุทีJ 16 มิถุนายน (09.00-13.00น.) ค่าเรียน 3,000 บาท 

                                                                      

🔸คอร์สเรียนขา้วหนา้ไก่และก๋วยเตีeยวคัJวไก่สูตรเดด็สาํหรับเปิดร้าน  

วนัพธุทีJ 16 มิถุนายน (13.30-16.30น.) ค่าเรียน 2,500 บาท 

                                                                                                                          

🔸คอร์สเรียนเคก้ฝอยทอง เคก้ฝอยทองลาวามะพร้าวอ่อน  

วนัพธุทีJ 16 มิถุนายน (10.00-16.00น.) ค่าเรียน 3,500 บาท                                                                                                              

 

🔸คอร์สเรียนขา้วเหนียวหมูปิ; งและหมูปิ; งนมสด  

วนัพฤหสับดีทีJ 17 มิถุนายน (09.00-13.30 น.) ค่าเรียน 3,000 บาท  

                                                                                          

🔸คอร์สเรียนหมูสะเตะ๊เยาวราชและไก่สะเตะ๊รสเดด็พร้อมนํ;าจิ;ม  

วนัพฤหสับดีทีJ 17 มิถุนายน (13.30-16.30น.) ค่าเรียน 3,000 บาท 

                                                                                                                      

 🔸คอร์สเรียนเคก้มะพร้าวอ่อน แยมโรลอญัชนัมะพร้าวอ่อน  

วนัพฤหสับดีทีJ 17 มิถุนายน (10.00-16.00น.) ค่าเรียน 3,500 บาท 

                                                                              

🔸คอร์สเรียนก๋วยจั;บนํ;าขน้พร้อมเครืJองในและหมูกรอบ  

วนัศุกร์ทีJ 18 มิถุนายน (09.00-13.00น.) ค่าเรียน 3,000 บาท 

 

🔸คอร์สเรียนติJมซาํนํ;าแดงหนา้ต่างๆสาํหรับเปิดร้าน  

วนัเสาร์ทีJ 19 มิถุนายน (09.00-14.00น.) ค่าเรียน 3,500 บาท 

                                                                                                                                                

🔸คอร์สเรียนกระเพาะปลา ขา้วผดัปูและกระเพาะปลาผดัแหง้  

วนัเสาร์ทีJ 19 มิถุนายน (14.00-17.30น.) ค่าเรียน 3,000 บาท 

                                                                                                                                                          

🔸คอร์สเรียนแพนเคก้ญีJปุ่น  

วนัเสาร์ทีJ 19 มิถุนายน (10.00-16.00น.) ค่าเรียน 3,500 บาท 

                                                                                                                       

🔸คอร์สเรียนก๋วยเตีeยวเรือสูตรอยธุยาและก๋วยเตีeยวหมูตุ๋นสาํหรับเปิดร้าน 

 วนัอาทิตยที์J 20 มิถุนายน (09.30-13.00น.) ค่าเรียน 3,500 บาท  

                                                                           



🔸คอร์สเรียนก๋วยเตีeยวเนื;อตุ๋นเนื;อนํ;าตกพร้อมลวกจิ;ม สาํหรับเปิดร้าน  

วนัอาทิตยที์J 20 มิถุนายน (13.30-17.30น.) ค่าเรียน 3,500 บาท        

                                                                                                                      

🔸คอร์สเรียนคาเฟ่สวที 1 ของหวานกบัไอศกรีมหวานเยน็ชืJนใจ  

วนัอาทิตยที์J 20 มิถุนายน (10.00-16.00น.) ค่าเรียน 3,500 บาท        

                                                                         

🔸คอร์สเรียนขนมปังโฮมเมด10ไสแ้ละขนมปังแซนดว์ชิ  

วนัจนัทร์ทีJ 21 มิถุนายน (09.30-15.00น.) ค่าเรียน 3,500 บาท        

                                                                                                                                 

🔸คอร์สเรียนขา้วตม้ปลา ขา้วตม้ตม้ยาํทะเล และทะเลลวกจิ;ม  

วนัองัคารทีJ 22 มิถุนายน (09.00-12.30น.) ค่าเรียน 3,000 บาท 

                                                                     

🔸คอร์สเรียนขา้วตม้แหง้ขา้วตม้เครืJองในหมูและขา้วตม้ยอดนิยมอืJนๆ  

วนัองัคารทีJ 22 มิถุนายน (13.30-16.30น.) ค่าเรียน 3,500 บาท      

                                                                                           

🔸คอร์สเรียนขา้วตม้มดัและขนมกลว้ยโบราณ 

วนัพธุทีJ 23 มิถุนายน (09.00-14.00น.) ค่าเรียน 2,500 บาท                                                                                                                                                         

 

🔸คอร์สเรียนขา้วเหนียวมูน ขา้วเหนียวสงัขยาและขา้วเหนียวมะม่วง  

วนัพธุทีJ 23 มิถุนายน (14.30-17.00น.) ค่าเรียน 2,500 บาท 

                                                                                                                             

🔸คอร์สเรียนขนมปังไสเ้ยิ;ม 12 ไส ้สูตรทาํขาย  

วนัพธุทีJ 23 มิถุนายน (10.00-16.00น.) ค่าเรียน 3,500 บาท 

                                                                                                                     

🔸คอร์สเรียนก๋วยเตีeยวตม้ยาํสุโขทยัและผดัไทยสุโขทยั  

วนัพฤหสับดีทีJ 24 มิถุนายน (09.00-12.30น.) ค่าเรียน 2,500 บาท  

                                                                                                                              

🔸คอร์สเรียนครัวซองคเ์นยสด เดนิชซินนามอนและเดนิชไสก้รอก  

วนัพฤหสับดีทีJ 24 มิถุนายน (13.00-17.30น.) ค่าเรียน 2,500 บาท        

                                                                                                         

🔸คอร์สเรียนเปิดร้านนม ขนมปังปิ; ง ปังเยน็ นมปัJนกวา่ 20 เมนู  

วนัพฤหสับดีทีJ 24 มิถุนายน (10.00-16.00น.) ค่าเรียน 3,500 บาท  

                                                                                        

🔸คอร์สเรียนก๋วยเตีeยวหมูนํ;าแดงสูตรเดด็แม่กลอง-อมัพวา  

วนัศุกร์ทีJ 25 มิถุนายน (09.00-12.30น.) ค่าเรียน 2,500 บาท 

                                                                                                        



🔸คอร์สเรียนอาหารจานด่วนสไตลฟิ์วชัJนพร้อมซอสสาํเร็จรูป อร่อยอยา่งมืออาชีพ  

วนัเสาร์ทีJ 26 มิถุนายน (09.00-13.30 น.) ค่าเรียน 3,500 บาท 

                                                                                                 

🔸คอร์สเรียนทาํนํ;าแกงอร่อย 6 เมนูสาํหรับเปิดร้าน 

วนัเสาร์ทีJ 26 มิถุนายน (14.00-17.30น.) ค่าเรียน 3,500 บาท     

                                                                                                                          

🔸คอร์สเรียนเคก้ชอ็กโกแลตและทอ็ฟฟีJ เคก้  

วนัเสาร์ทีJ 26 มิถุนายน (10.00-16.00น.) ค่าเรียน 3,500 บาท  

  

🔸คอร์สเรียนอาหารตามสัJงสาํหรับเปิดร้านกวา่ 10 เมนู  

วนัอาทิตยที์J 27 มิถุนายน 2564 นี;  (10.00-15.00น.) ค่าเรียนเพียง 4,500 บาท                                                                                                                       

 

🔸คอร์สเรียนเคก้กลว้ยหอม เคก้กลว้ยหอมนึJงและเคก้กลว้ยหอมธญัพืช  

วนัอาทิตยที์J 27 มิถุนายน (10.00-15.30น.) ค่าเรียน 3,500 บาท 

                                                               

🔸คอร์สเรียนขนมเปีh ยะแป้งบางไสอ้ร่อยสูตรทาํขายไม่มีไขมนัทรานส์  

วนัจนัทร์ทีJ 28 มิถุนายน (09.00-13.30น.) ค่าเรียน 3,000 บาท 

                                                                                                                       

🔸คอร์สเรียนบวัลอยไข่หวาน บวัลอย3สีและบวัลอยเผอืก  

วนัจนัทร์ทีJ 28 มิถุนายน (14.00-17.00น.) ค่าเรียน 2,000 บาท 

                                                                                                             

🔸คอร์สเรียนขนมจีบและสาหร่ายพนักุง้ 5 เมนูยอดนิยมสูตรเดด็มืออาชีพ  

วนัองัคารทีJ 29 มิถุนายน (09.30-15.00น.) ค่าเรียน 3,000 บาท 

                                                                    

🔸คอร์สเรียนขา้วหมกไก่และซุปไก่สูตรทาํขายเป็นอาชีพ  

วนัพธุทีJ 30 มิถุนายน (09.00-12.30น.) ค่าเรียน 2,500 บาท 

                                                                                          

🔸คอร์สเรียนก๋วยเตีeยวไก่ตุ๋นมะระสูตรอร่อยรสเดด็สาํหรับทาํขาย  

วนัพธุทีJ 30 มิถุนายน (13.30-16.30น.) ค่าเรียน 3,000 บาท   

                                                                                                                         

🔸คอร์สเรียนขนมปังกรอบ 6 รสอร่อยยอดนิยม สูตรทาํขาย  

วนัพธุทีJ 30 มิถุนายน (09.30-12.30น.) ค่าเรียน 2,500 บาท  

                                                                                                                         

🔸คอร์สเรียนทาํคุก้กี; สิงคโปร์ 5 รส  

วนัพธุทีJ 30 มิถุนายน (13.30-16.30น.) ค่าเรียน 2,500 บาท 

 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

#สมคัรด่วนก่อนเตม็  

📞 : 089 483 5064  

Line ID : @lakcookingschool  

Website➡ : lakcookingschool.com  

Inbox 👉: m.me/AJLakcookingschool 


