้ ฐาน (เสาร์-อาทิตย์)
ตารางเรียนหล ักสูตร 150 ชว่ ั โมง พืน
294/16-17 ถนนประดิพ ัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-2799844-5 , 087 4999 888 FAX: 02-2792204 Where Chefs Celebrate Tradition… www.wandeethaicooking.com
เสาร์

ว ันที่

set

30 ก.ย. 60

set 1

14 ต.ค. 60

set 3

set

1 ต.ค. 60

set 2

ข ้าวเหนียวไก่ยา่ งกะทิสด

8 ต.ค. 60

set 4

แกงส ้มชะอมไข่ ทอดมันกุ ้ง น้ าจิม
้ ทอดมันกุ ้ง

28 ต.ค. 60

set 5

15 ต.ค. 60

set 6

1 ต.ค. 60

set 7

ข ้าวเหนียวมูน สังขยา น้ ามะตูม

สาคูเปี ยกมะพร ้าวอ่อน ถั่วดาน้ ากะทิ

29 ต.ค. 60

set 8

4 พ.ย. 60

set 9

พะแนงไก่

ผัดไทย ผัดซีอวิ๊ หมู

5 พ.ย. 60

set 10 ไก่ผัดเม็ดมะม่วง ปี กไก่สอดไส ้

ยารวมรส ไก่ผัดใบกะเพรา

11 พ.ย. 60

set 11 แกงกะหรีไ่ ก่

สาคูไส ้หมู ข ้าวเกรียบปากหม ้อ

12 พ.ย. 60

set 12 แกงมัสมั่นไก่ หมูสะเต๊ะ

ขนมปั งหน ้าหมู น้ าจิม
้ ขนมปั งหน ้าหมู

18 พ.ย. 60

set 13

19 พ.ย. 60

set 14 ปอเปี๊ ยะทอด ถุงทอง น้ าจิม
้

ข ้าวตังหน ้าตัง้ กระเบือ
้ งทะเล

25 พ.ย. 60

set 15 ทับทิมกรอบ กล ้วยบวชชี

เต ้าส่วน ถั่วเขียวต ้มน้ าตาล

26 พ.ย. 60

set 16 กุ ้งผัดผงกะหรี่ ผัดเปรีย
้ วหวานหมู

ไก่หอ
่ ใบเตย ไข่ลก
ู เขย

2 ธ.ค. 60

set 17 เรียนงานใบตอง

เรียนภาษาอังกฤษในร ้านอาหาร

9 ธ.ค. 60

set 2

ข ้าวเหนียวไก่ยา่ งกะทิสด

16 ธ.ค. 60

set 4

แกงส ้มชะอมไข่ ทอดมันกุ ้ง น้ าจิม
้ ทอดมันกุ ้ง

23 ธ.ค. 60

set 6

30 ธ.ค. 60

set 8

6 ม.ค. 61

เชา้

บ่าย

การคานวณปริมาณอาหารสาหรับร ้านอาหารแต่ละประเภท (นาเครือ
่ งคิดเลขมาด ้วยค่ะ)
แกงเขียวหวานไก่ น้ าตะไคร ้

แกงเผ็ดเป็ ดย่าง

เรียนการพับผ ้าเช็ดปากบนโต๊ะอาหาร
ข ้าวผัดหมู

เรียนแกะสลักผัก - ผลไม ้ ครัง้ ที่ ….…..

ส ้มตาไทย

ลาบหมู ขนมเปี ยกปูนใบเตย น้ ามะขาม
หมีก
่ รอบ

ทฤษฏีอาหาร
ต ้มยากุ ้ง ต ้มข่าไก่ ยาปลาดุกฟู

อาทิตย์

ว ันที่

3 ธ.ค. 60

set 18

เชา้

บ่าย
ส ้มตาไทย

ลาบหมู ขนมเปี ยกปูนใบเตย น้ ามะขาม
หมีก
่ รอบ

ทฤษฏีอาหาร
ต ้มยากุ ้ง ต ้มข่าไก่ ยาปลาดุกฟู

ห่อหมกปลาช่อน ทากระทงห่อหมก

ตะโก ้เผือก ทากระทงตะโก ้ วุ ้นมะพร ้าวอ่อน

บัวลอยสามสี น้ าเกีกฮวย

ว ันร ัฐธรรมนูญ

10 ธ.ค. 60
17 ธ.ค. 60

set 1

24 ธ.ค. 60

set 3

การคานวณปริมาณอาหารสาหรับร ้านอาหารแต่ละประเภท (นาเครือ
่ งคิดเลขมาด ้วยค่ะ)
แกงเขียวหวานไก่ น้ าตะไคร ้

แกงเผ็ดเป็ ดย่าง
้ ปี
ว ันสิน

ห่อหมกปลาช่อน ทากระทงห่อหมก

31 ธ.ค. 60

set 10 ไก่ผัดเม็ดมะม่วง ปี กไก่สอดไส ้

ยารวมรส ไก่ผัดใบกะเพรา

7 ม.ค. 61

set 5

13 ม.ค. 61

set 12 แกงมัสมั่นไก่ หมูสะเต๊ะ

ขนมปั งหน ้าหมู น้ าจิม
้ ขนมปั งหน ้าหมู

14 ม.ค. 61

set 7

ข ้าวเหนียวมูน สังขยา น้ ามะตูม

สาคูเปี ยกมะพร ้าวอ่อน ถั่วดาน้ ากะทิ

20 ม.ค. 61

set 14 ปอเปี๊ ยะทอด ถุงทอง น้ าจิม
้

ข ้าวตังหน ้าตัง้ กระเบือ
้ งทะเล

21 ม.ค. 61

set 9

พะแนงไก่

ผัดไทย ผัดซีอวิ๊ หมู

27 ม.ค. 61

set 16 กุ ้งผัดผงกะหรี่ ผัดเปรีย
้ วหวานหมู

ไก่หอ
่ ใบเตย ไข่ลก
ู เขย

28 ม.ค. 61

set 11 แกงกะหรีไ่ ก่

3 ก.พ. 61

set 18

4 ก.พ. 61

set 13

10 ก.พ. 61

set 1

11 ก.พ. 61

set 15 ทับทิมกรอบ กล ้วยบวชชี

เต ้าส่วน ถั่วเขียวต ้มน้ าตาล

17 ก.พ. 61

set 3

18 ก.พ. 61

set 17 เรียนงานใบตอง

เรียนภาษาอังกฤษในร ้านอาหาร

24 ก.พ. 61

set 5

25 ก.พ. 61

set 2

ข ้าวเหนียวไก่ยา่ งกะทิสด

3 มี.ค. 61

set 7

ข ้าวเหนียวมูน สังขยา น้ ามะตูม

สาคูเปี ยกมะพร ้าวอ่อน ถั่วดาน้ ากะทิ

4 มี.ค. 61

set 4

แกงส ้มชะอมไข่ ทอดมันกุ ้ง น้ าจิม
้ ทอดมันกุ ้ง

10 มี.ค. 61

set 9

พะแนงไก่

ผัดไทย ผัดซีอวิ๊ หมู

11 มี.ค. 61

set 6

17 มี.ค. 61

set 11 แกงกะหรีไ่ ก่

สาคูไส ้หมู ข ้าวเกรียบปากหม ้อ

18 มี.ค. 61

set 8

24 มี.ค. 61

set 13

25 มี.ค. 61

set 10 ไก่ผัดเม็ดมะม่วง ปี กไก่สอดไส ้

ยารวมรส ไก่ผัดใบกะเพรา

31 มี.ค. 61

set 15 ทับทิมกรอบ กล ้วยบวชชี

เต ้าส่วน ถั่วเขียวต ้มน้ าตาล

1 เม.ย. 61

set 12 แกงมัสมั่นไก่ หมูสะเต๊ะ

ขนมปั งหน ้าหมู น้ าจิม
้ ขนมปั งหน ้าหมู

7 เม.ย. 61

set 17 เรียนงานใบตอง

เรียนภาษาอังกฤษในร ้านอาหาร

8 เม.ย. 61

set 14 ปอเปี๊ ยะทอด ถุงทอง น้ าจิม
้

ข ้าวตังหน ้าตัง้ กระเบือ
้ งทะเล

ตะโก ้เผือก ทากระทงตะโก ้ วุ ้นมะพร ้าวอ่อน

การคานวณปริมาณอาหารสาหรับร ้านอาหารแต่ละประเภท (นาเครือ
่ งคิดเลขมาด ้วยค่ะ)
แกงเขียวหวานไก่ น้ าตะไคร ้

แกงเผ็ดเป็ ดย่าง

เรียนการพับผ ้าเช็ดปากบนโต๊ะอาหาร
ข ้าวผัดหมู

เรียนแกะสลักผัก - ผลไม ้ ครัง้ ที่ ….…..

ว ันสงกานต์

14 เม.ย. 61
21 เม.ย. 61

บัวลอยสามสี น้ าเกีกฮวย

set 2

ข ้าวเหนียวไก่ยา่ งกะทิสด

ส ้มตาไทย

ลาบหมู ขนมเปี ยกปูนใบเตย น้ ามะขาม

15 เม.ย. 61
22 เม.ย. 61

เรียนการพับผ ้าเช็ดปากบนโต๊ะอาหาร
ข ้าวผัดหมู

สาคูไส ้หมู ข ้าวเกรียบปากหม ้อ
เรียนแกะสลักผัก - ผลไม ้ ครัง้ ที่ ….…..

ส ้มตาไทย

ลาบหมู ขนมเปี ยกปูนใบเตย น้ ามะขาม
หมีก
่ รอบ

ทฤษฏีอาหาร
ต ้มยากุ ้ง ต ้มข่าไก่ ยาปลาดุกฟู

ห่อหมกปลาช่อน ทากระทงห่อหมก

ว ันสงกานต์
set 16 กุ ้งผัดผงกะหรี่ ผัดเปรีย
้ วหวานหมู

ไก่หอ
่ ใบเตย ไข่ลก
ู เขย

แกงส ้มชะอมไข่ ทอดมันกุ ้ง น้ าจิม
้ ทอดมันกุ ้ง

28 เม.ย. 61

set 4

หมีก
่ รอบ

5 พ.ค. 61

set 6

12 พ.ค. 61

set 8

19 พ.ค. 61

set 10 ไก่ผัดเม็ดมะม่วง ปี กไก่สอดไส ้

ยารวมรส ไก่ผัดใบกะเพรา

20 พ.ค. 61

set 5

26 พ.ค. 61

set 12 แกงมัสมั่นไก่ หมูสะเต๊ะ

ขนมปั งหน ้าหมู น้ าจิม
้ ขนมปั งหน ้าหมู

27 พ.ค. 61

set 7

ข ้าวเหนียวมูน สังขยา น้ ามะตูม

สาคูเปี ยกมะพร ้าวอ่อน ถั่วดาน้ ากะทิ

2 มิ.ย. 61

set 14 ปอเปี๊ ยะทอด ถุงทอง น้ าจิม
้

ข ้าวตังหน ้าตัง้ กระเบือ
้ งทะเล

3 มิ.ย. 61

set 9

พะแนงไก่

ผัดไทย ผัดซีอวิ๊ หมู

9 มิ.ย. 61

set 16 กุ ้งผัดผงกะหรี่ ผัดเปรีย
้ วหวานหมู

ไก่หอ
่ ใบเตย ไข่ลก
ู เขย

10 มิ.ย. 61

set 11 แกงกะหรีไ่ ก่

16 มิ.ย. 61

set 18

17 มิ.ย. 61

set 13

23 มิ.ย. 61

set 1

24 มิ.ย. 61

set 15 ทับทิมกรอบ กล ้วยบวชชี

เต ้าส่วน ถั่วเขียวต ้มน้ าตาล

30 มิ.ย. 61

set 3

1 ก.ค. 61

set 17 เรียนงานใบตอง

เรียนภาษาอังกฤษในร ้านอาหาร

7 ก.ค. 61

set 5

8 ก.ค. 61

set 2

ข ้าวเหนียวไก่ยา่ งกะทิสด

14 ก.ค. 61

set 7

ข ้าวเหนียวมูน สังขยา น้ ามะตูม

สาคูเปี ยกมะพร ้าวอ่อน ถั่วดาน้ ากะทิ

15 ก.ค. 61

set 4

แกงส ้มชะอมไข่ ทอดมันกุ ้ง น้ าจิม
้ ทอดมันกุ ้ง

21 ก.ค. 61

set 9

พะแนงไก่

ผัดไทย ผัดซีอวิ๊ หมู

22 ก.ค. 61

set 6

29 ก.ค. 61

set 8

5 ส.ค. 61

set 10 ไก่ผัดเม็ดมะม่วง ปี กไก่สอดไส ้

ทฤษฏีอาหาร
ต ้มยากุ ้ง ต ้มข่าไก่ ยาปลาดุกฟู

ห่อหมกปลาช่อน ทากระทงห่อหมก

ตะโก ้เผือก ทากระทงตะโก ้ วุ ้นมะพร ้าวอ่อน

บัวลอยสามสี น้ าเกีกฮวย

การคานวณปริมาณอาหารสาหรับร ้านอาหารแต่ละประเภท (นาเครือ
่ งคิดเลขมาด ้วยค่ะ)
แกงเขียวหวานไก่ น้ าตะไคร ้

แกงเผ็ดเป็ ดย่าง

เรียนการพับผ ้าเช็ดปากบนโต๊ะอาหาร
ข ้าวผัดหมู

ว ันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

28 ก.ค. 61

สาคูไส ้หมู ข ้าวเกรียบปากหม ้อ

29 เม.ย. 61

set 18

6 พ.ค. 61

set 1

13 พ.ค. 61

set 3

ตะโก ้เผือก ทากระทงตะโก ้ วุ ้นมะพร ้าวอ่อน

บัวลอยสามสี น้ าเกีกฮวย

การคานวณปริมาณอาหารสาหรับร ้านอาหารแต่ละประเภท (นาเครือ
่ งคิดเลขมาด ้วยค่ะ)
แกงเขียวหวานไก่ น้ าตะไคร ้

แกงเผ็ดเป็ ดย่าง

เรียนการพับผ ้าเช็ดปากบนโต๊ะอาหาร
ข ้าวผัดหมู

สาคูไส ้หมู ข ้าวเกรียบปากหม ้อ
เรียนแกะสลักผัก - ผลไม ้ ครัง้ ที่ ….…..

ส ้มตาไทย

ลาบหมู ขนมเปี ยกปูนใบเตย น้ ามะขาม
หมีก
่ รอบ

ทฤษฏีอาหาร
ต ้มยากุ ้ง ต ้มข่าไก่ ยาปลาดุกฟู

ห่อหมกปลาช่อน ทากระทงห่อหมก

4 ส.ค. 61

set 11 แกงกะหรีไ่ ก่

11 ส.ค. 61

set 13

18 ส.ค. 61

set 15 ทับทิมกรอบ กล ้วยบวชชี

เต ้าส่วน ถั่วเขียวต ้มน้ าตาล

19 ส.ค. 61

set 12 แกงมัสมั่นไก่ หมูสะเต๊ะ

ขนมปั งหน ้าหมู น้ าจิม
้ ขนมปั งหน ้าหมู

25 ส.ค. 61

set 17 เรียนงานใบตอง

เรียนภาษาอังกฤษในร ้านอาหาร

26 ส.ค. 61

set 14 ปอเปี๊ ยะทอด ถุงทอง น้ าจิม
้

ข ้าวตังหน ้าตัง้ กระเบือ
้ งทะเล

1 ก.ย. 61

set 2

ข ้าวเหนียวไก่ยา่ งกะทิสด

2 ก.ย. 61

set 16 กุ ้งผัดผงกะหรี่ ผัดเปรีย
้ วหวานหมู

ไก่หอ
่ ใบเตย ไข่ลก
ู เขย

8 ก.ย. 61

set 4

แกงส ้มชะอมไข่ ทอดมันกุ ้ง น้ าจิม
้ ทอดมันกุ ้ง

9 ก.ย. 61

set 18

15 ก.ย. 61

set 6

16 ก.ย. 61

set 1

22 ก.ย. 61

set 8

ห่อหมกปลาช่อน ทากระทงห่อหมก

23 ก.ย. 61

set 3

29 ก.ย. 61

set 10 ไก่ผัดเม็ดมะม่วง ปี กไก่สอดไส ้

ยารวมรส ไก่ผัดใบกะเพรา

30 ก.ย. 61

set 5

6 ต.ค. 61

set 12 แกงมัสมั่นไก่ หมูสะเต๊ะ

ขนมปั งหน ้าหมู น้ าจิม
้ ขนมปั งหน ้าหมู

7 ต.ค. 61

set 7

ข ้าวเหนียวมูน สังขยา น้ ามะตูม

สาคูเปี ยกมะพร ้าวอ่อน ถั่วดาน้ ากะทิ

14 ต.ค. 61

set 9

พะแนงไก่

ผัดไทย ผัดซีอวิ๊ หมู

เรียนแกะสลักผัก - ผลไม ้ ครัง้ ที่ ….…..

ส ้มตาไทย

ลาบหมู ขนมเปี ยกปูนใบเตย น้ ามะขาม
หมีก
่ รอบ

ทฤษฏีอาหาร
ต ้มยากุ ้ง ต ้มข่าไก่ ยาปลาดุกฟู

ว ันคล้ายว ันสวรรคต ร.9

13 ต.ค. 61

ยารวมรส ไก่ผัดใบกะเพรา

ว ันแม่แห่งชาติ

12 ส.ค. 61

ตะโก ้เผือก ทากระทงตะโก ้ วุ ้นมะพร ้าวอ่อน

บัวลอยสามสี น้ าเกีกฮวย

การคานวณปริมาณอาหารสาหรับร ้านอาหารแต่ละประเภท (นาเครือ
่ งคิดเลขมาด ้วยค่ะ)
แกงเขียวหวานไก่ น้ าตะไคร ้

แกงเผ็ดเป็ ดย่าง

เรียนการพับผ ้าเช็ดปากบนโต๊ะอาหาร
ข ้าวผัดหมู

สาคูไส ้หมู ข ้าวเกรียบปากหม ้อ

20 ต.ค. 61

set 14 ปอเปี๊ ยะทอด ถุงทอง น้ าจิม
้

ข ้าวตังหน ้าตัง้ กระเบือ
้ งทะเล

21 ต.ค. 61

set 11 แกงกะหรีไ่ ก่

27 ต.ค. 61

set 16 กุ ้งผัดผงกะหรี่ ผัดเปรีย
้ วหวานหมู

ไก่หอ
่ ใบเตย ไข่ลก
ู เขย

27 ต.ค. 61

set 13

3 พ.ย. 61

set 18

4 พ.ย. 61

set 15 ทับทิมกรอบ กล ้วยบวชชี

เต ้าส่วน ถั่วเขียวต ้มน้ าตาล

10 พ.ย. 61

set 1

11 พ.ย. 61

set 17 เรียนงานใบตอง

เรียนภาษาอังกฤษในร ้านอาหาร

17 พ.ย. 61

set 3

18 พ.ย. 61

set 2

ข ้าวเหนียวไก่ยา่ งกะทิสด

24 พ.ย. 61

set 5

25 พ.ย. 61

set 4

แกงส ้มชะอมไข่ ทอดมันกุ ้ง น้ าจิม
้ ทอดมันกุ ้ง

1 ธ.ค. 61

set 7

ข ้าวเหนียวมูน สังขยา น้ ามะตูม

สาคูเปี ยกมะพร ้าวอ่อน ถั่วดาน้ ากะทิ

2 ธ.ค. 61

set 6

8 ธ.ค. 61

set 9

พะแนงไก่

ผัดไทย ผัดซีอวิ๊ หมู

9 ธ.ค. 61

set 8

15 ธ.ค. 61

set 11 แกงกะหรีไ่ ก่

สาคูไส ้หมู ข ้าวเกรียบปากหม ้อ

16 ธ.ค. 61

set 10 ไก่ผัดเม็ดมะม่วง ปี กไก่สอดไส ้

ตะโก ้เผือก ทากระทงตะโก ้ วุ ้นมะพร ้าวอ่อน

บัวลอยสามสี น้ าเกีกฮวย

การคานวณปริมาณอาหารสาหรับร ้านอาหารแต่ละประเภท (นาเครือ
่ งคิดเลขมาด ้วยค่ะ)
แกงเขียวหวานไก่ น้ าตะไคร ้

แกงเผ็ดเป็ ดย่าง

เรียนการพับผ ้าเช็ดปากบนโต๊ะอาหาร
ข ้าวผัดหมู

เรียนแกะสลักผัก - ผลไม ้ ครัง้ ที่ ….…..

ส ้มตาไทย

ลาบหมู ขนมเปี ยกปูนใบเตย น้ ามะขาม
หมีก
่ รอบ

ทฤษฏีอาหาร
ต ้มยากุ ้ง ต ้มข่าไก่ ยาปลาดุกฟู

ห่อหมกปลาช่อน ทากระทงห่อหมก
ยารวมรส ไก่ผัดใบกะเพรา

22 ธ.ค. 61

set 13

29 ธ.ค. 61

set 15 ทับทิมกรอบ กล ้วยบวชชี

เรียนแกะสลักผัก - ผลไม ้ ครัง้ ที่ ….…..
เต ้าส่วน ถั่วเขียวต ้มน้ าตาล

23 ธ.ค. 61

set 12 แกงมัสมั่นไก่ หมูสะเต๊ะ

ขนมปั งหน ้าหมู น้ าจิม
้ ขนมปั งหน ้าหมู

30 ธ.ค. 61

set 14 ปอเปี๊ ยะทอด ถุงทอง น้ าจิม
้

ข ้าวตังหน ้าตัง้ กระเบือ
้ งทะเล

ขนมปั งหน ้าหมู น้ าจิม
้ ขนมปั งหน ้าหมู

ขนมปั งหน ้าหมู น้ าจิม
้ ขนมปั งหน ้าหมู

