หะวขออบรม

อาหารคาวแลัขนมหวาน (37 เมนู)
ไก่ สะเต๊ ะ

ฉู่ฉีกุ้ง

แกงส้ มผักรวม

แกงป่ า

ผัดไทย

แกงเผ็ดเป็ ดย่ าง

ต้ มยํากุ้ง

ถุงทอง

มัสมันไก่

หมีกรอบ

ข้ าวผัดสับปะรด

กระทงทอง

ส้ มตํา

แกงกระหรี

ห่ อหมก

ต้ มข่ าไก่

หละกสูตรชางฝมอื อาหารไทย
(96 ชะ่วโมง)
_____________________________________________________________________

รุน 181 (วะนเสาร)
25 เมษายน – 25 กรกฎาคม 2563
เรียนทะง้ หมด 13 คระง้
เมษายน 63 : 25
พฤษภาคม 63 : 2 , 9 , 16 , 23 , 30
มิถุนายน 63 : 6 , 13 , 20 , 27
กรกฎาคม 63 : 11 , 18 , 25

ปอเปี! ยะทอด

ข้ าวตังหน้ าตัง"

ยําหมูย่าง

แกงเขียวหวาน

•
•
•
•
•
•
•
•

ภาษาอะงกฤษสําหระบการคระว
ความรูเกี่ยวกะบอาหารไทยแลัเทคนิคการปรักอบอาหารไทย
การจะดการสุขาภิบาลอาหารแลัหละกการปรักอบอาหาร
การจะดการดานธุรกิจรานอาหารแลัควบคุมตนทุน
การแกัสละกผะก ผลไมแลัการจะดแต'งจานอาหาร
การตะดหะ่นแต'งวะตถุดิบ สําหระบการปรักอบอาหารไทย
การเตรียมน้ําพริกแกงไทย (น้ําพริกแกงฉู'ฉี่ น้ําพริกแกงสม)
การฝ/กปฏิบะติการปรักอบอาหาร จํานวน 37 เมนู เช'น แกง
ต'างๆ ยําต'างๆ อาหารจานเดียว อาหารว'างแลัขนมไทย เป5น
ตน

โครงสรางหละกสูตรการอบรม
สะดส'วนของเนือ้ หาวิชาที่จัอบรม ดะงนี้
• ภาคทฤษฎี 25 ชะ่วโมง • วิชาแกัสละก 8 ชะ่วโมง
• ภาคปฏิบะติ 63 ชะ่วโมง
หมายเหตุ : ขาดเรียนไดไม'เกิน 2 วะน (นะบเป5นจํานวน 12 ชะ่วโมง)

ผัดเปรีย" วหวาน

แกงเลียง

ยําวุ้นเส้ น

พะแนงหม
พะแนงหมู ู

อะตราคาอบรม
ผัดซีอิว"

ทอดมัน

ไก่ ผัดเม็ด
มะม่ วงฯ

ข้ าวผัด
กระเพราไก่
กระเพราไก่

16,900

ค9าสมัครเข%าอบรม
บาท
(ราคานี้รวมคาเอกสาร วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณที่ใช!ระหวางอบรม)

1,000

ค9าชุดปฏิบัติการอาหารครบชุด ราคา
บาท
(ประกอบด!วยเสื้อ หมวก ผ!ากันเป()อน และผ!าเช็ดมือ)
ตะโก้ แห้ ว

ระบจํานวนจํากะดเพียง 24 ทานเทานะ้น
สอบถามเพิ่มเติมไดที่ โทร. 0 2244 5391-2

ทับทิมกรอบ

ยําถัวพู

ขนมกล้ วย

ล่ าเตียง

บัวลอยเผือก

สาคูเปี ยก
ลําไย

ปลาราดพริ ก

สังขยา
ฟั กทอง

• ชําระเงินสดที่ศูนยฝกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น 6
• ชําระโดยการโอนเข%าบัญชี

- ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- ชื่อบัญชี ศูนยฝกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
- เลขที่บญ
ั ชี 079-7-16110-6
***ชําระเงินภายใน 3 วัน หลังจากวันที่เจ%าหน%าที่ได%รับและตรวจสอบ
เอกสารเรียบร%อยแล%ว***

คุณสมบัตขิ องผูอ บรม

•
•
•
•
•

บุคคลทั่วไปตั้งแต9อายุ 15 ป<ขึ้นไป
จบการศึกษาขั้นต่ําระดับมัธยมศึกษาตอนต%น
สามารถสื่อสารภาษาไทยทั้งฟAง พูด อ9าน เขียน
มีความรู%ด%านภาษาอังกฤษ
มีทักษะการคํานวณทางคณิตศาสตรเบื้องต%น

เอกสารประกอบการสมัคร

กรอกใบสมัครออนไลน
สําเนาทะเบียนบ!าน สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาใบประกาศนียบัตรการศึกษา และรูปถายหน!าตรง
ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลเทานั้น(มีอายุได!ไมเกิน 6 เดือน
นับจากวันที่ตรวจจนถึงจบหลักสูตร)
โดยตรวจดังนี้
ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
ตรวจอุจจาระแบบพื้นฐาน
ตรวจรางกายทั่วไป
**เอกสารลําดับที่ 1 กรอกผานระบบ www.chefschool.dusit.ac.th
**เอกสารลําดับที่ 2-3 นําสงทางอีเมลหรือทางข!อความเฟซบุLก
หมายเหตุ
หากผู%อบรมขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑข%อใดข%อ หนึ่งไม9สามารถ
ดําเนินการออกวุฒิบัตรได% ไม9ว9ากรณีใดๆ
หากท9านชําระเงินโดยโอนเข%าบัญชีธนาคาร กรุณาส9งหลักฐานการ
ชําระเงิน ได% 3 ช9องทาง ได%แก9 อีเมล FAX และเฟซบุMก พร%อมเขียน
ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดต9อได% และหลักสูตรที่
สมัคร พร%อมโทรศัพทแจ%งกับเจ%าหน%าที่เพื่อยืนยันการนําส9งหลักฐาน
ดังกล9าว
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการฝกอบรมหากจํานวนผู%เข%า
อบรมไม9ถึง 12 ท9าน ต9อหลักสูตร
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค9าอบรม หากผู%เข%าอบรมขอยกเลิกหรือเลื่อน
การอบรม ล9วงหน%าอย9างน%อย 2 สัปดาห ก9อนวันอบรม
กรณีที่มีความประสงคให%จัดทําวุฒิบัตรฉบับใหม9 ทุกกรณี จะจัดทํา
เปPนหนังสือรับรองเท9านั้น
ผู%เข%าอบรมฯต%อ งปฏิบัติตามระเบียบของศูนยฝกปฏิบัติการอาหาร
โรงเรียนการเรือน อย9างเคร9งครัด
การแต9 ง กายชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารอาหาร(ชุ ด เชฟ) ของทางศู น ยฝก
ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เท9านั้น

ศูนยDฝ/กปฏิบะติการอาหารนานาชาติ
(อาคาร 12 ชะ้น 6)
(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต)
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาละยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศะพทD 0-2244-5391-2
โทรสาร 0-2244-5390
-----------------------Website : www.chefschool.dusit.ac.th
IG
: sdu_chefschool
Email : sdu_chefschool@hotmail.com
chefschool@dusit.ac.th
Facebook : ศูนยDฝ/กปฏิบะติการอาหารนานาชาติ
(Suan Dusit International Culinary Center)
รถปรัจําทางที่ผ'านมหาวิทยาละยสวนดุสิต
ถนนนครราชสีมา : สาย 12, 56
ถนนราชวิถี : สาย 28, 108, 18, 56, 125,
ปอ.515, ปอ.539

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

