เคกและคุกกี้ (25 เมนู)

หลักสูตรเคกและคุกกี้ (Plus) รุน
 78
“Cakes and Cookies Course (Plus)”

รับจํานวนจํากัด

(75 ชั่วโมง)

เพียง 16 ทาน

28 มกราคม – 8 เมษายน 2566

เทานั้น

เรียนทั้งหมด 10 ครั้ง
มกราคม 66
: 28
กุมภาพันธ 66
: 4 ,11 ,18 ,25
มีนาคม 66
: 11 ,18 ,25
เมษายน 66
: 1 ,8
หัวขออบรม
•
•
•
•
•
•

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเคกและคุกกี้
ประเภทของเคกและคุกกี้
การจัดการสุขาภิบาล
ความรูเกี่ยวกับวัตถุดิบและอุปกรณที่ใชผลิต
การคิดคํานวณตนทุน
เทคนิคและการฝกปฏิบัติการทําเคกและคุกกี้

คุณสมบัตขิ องผูอ บรม

•
•
•
•
•

บุคคลทั่วไปตั้งแตอายุ 15 ป7ขึ้นไป
จบการศึกษาขั้นต่ําระดับมัธยมศึกษาตอนตน
สามารถสื่อสารภาษาไทยทั้งฟDง พูด อาน เขียน
มีความรูดานภาษาอังกฤษ
มีทักษะการคํานวณทางคณิตศาสตรJเบื้องตน

เอกสารประกอบการสมัคร

กรอกใบสมัครออนไลน
สําเนาทะเบียนบ"าน สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาใบประกาศนียบัตรการศึกษาและรูปถายสุภาพหน"าตรง
ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลเทานั้น(มีอายุได"ไมเกิน 6เดือน นับจาก
วันที่ตรวจจนถึงจบหลักสูตร)
โดยตรวจดังนี้
ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
(ตรวจหาเชื้อ ไมต"องตรวจหาภูมคิ ุ"มกัน)
ตรวจอุจจาระแบบพื้นฐาน (Stool Examination)
ตรวจรางกายทั่วไป
**เอกสารลําดับที่ 1 กรอกผานระบบ www.chefschool.dusit.ac.th
**เอกสารลําดับที่ 2-3 นําสงทางอีเมล,line@หรือทางข"อความเฟซบุUก

Almond Coffee Cake

Banana Cup Cake&
Mocha Cup Cake

Black Forest Cake

Brownie

C h ees e C a k e

Chocolate Chip
Cookies

Green Tea Roll

Lange de Chat

Marble Cake

Meringue

Mocha Chunk Cookies

Oat Cookies

Orange Chiffon

Ovaltin Cookies

Peanut Butter Cookies

Almond Fruit Cake

Pin Wheel Cookies

สถานที่อบรม : มหาวิทยาละยสวนดุสิต

เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา
เขตดุสิต กรุงเทพฯ

โครงสรางหลักสูตรการอบรม

Prune Cake

สัดสวนของเนื้อหาวิชาที่จะอบรม ดังนี้
• ภาคทฤษฎี 10 ชั่วโมง
• ภาคปฏิบัติ 65 ชั่วโมง
หมายเหตุ : ขาดเรียนไดไมเกิน 1 วันครึ่ง

อัตราคาสมัคร
คาสมัครเขาอบรม19,900 บาท
(ราคานี้รวมคาเอกสาร วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณที่ใช"ระหวาง
อบรม)

Tuiles

Almond

(Almond&Orange)

Sable

Chocolate

Raspberry

Fudge Cake

Cookies

ชอทเคกผลไม

ซอฟคุกกี้

คาชุดปฏิบัติการอาหารครบชุด ราคา 1,000 บาท
(ประกอบด"วยเสื้อ หมวก ผ"ากันเป)อ* น และผ"าเช็ดมือ)

ชําระเงินสดที่ศูนยฝWกปฏิบัติการอาหาร
นานาชาติ อาคาร 12 ชั้น 6
ชําระโดยการโอนเข"าบัญชี
- ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- ชื่อบัญชี ศูนยฝWกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
- เลขที่บัญชี 079-7-16110-6
***ชําระเงินภายใน 3 วันหลังจากวันที่เจ"าหน"าที่
ได"รับและตรวจสอบเอกสารเรียบร"อยแล"ว***

ช็อกโกแลตเคกหนานิ่ม

หมายเหตุ
หากผูอบรมขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑJขอใดขอหนึ่งไมสามารถดําเนินการออกวุฒิบัตรได ไมวากรณีใดๆ
หากทานชําระเงินโดยโอนเขาบัญชีธนาคาร กรุณาสงหลักฐานการชําระเงิน ได 3 ชองทาง ไดแก อีเมล ,line@ และเฟซบุ]ก พรอมเขียน
ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพทJที่สามารถติดตอได และหลักสูตรที่สมัคร พรอมโทรศัพทJแจงกับเจาหนาที่เพื่อยืนยันการนําสงหลักฐานดังกลาว
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการฝ`กอบรมหากจํานวนผูเขาอบรมไมถึง 10 ทาน ตอหลักสูตร
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการอบรมยกเลิกการอบรมและคืนคาอบรมทุกกรณี
กรณีที่มีความประสงคJใหจัดทําวุฒิบัตรฉบับใหม ทุกกรณี จะจัดทําเปbนหนังสือรับรองเทานั้น
ผูเขาอบรมฯตองปฏิบัติตามระเบียบของศูนยJฝ`กปฏิบัติการอาหาร โรงเรียนการเรือน อยางเครงครัด
การแตงกายชุดปฏิบัติการอาหาร(ชุดเชฟ) ของทางศูนยJฝ`กปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เทานั้น

ศูนยฝWกปฏิบตั ิการอาหารนานาชาติ(อาคาร 12 ชั้น 6) (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท 0-2244-5391-2 , 082-520-7978 , 092-955-8757 , 092-955-8758 โทรสาร 0-2244-5390 Line : @783eecba
Website : www.chefschool.dusit.ac.th Email : sdu_chefschool@hotmail.com , chefschool@dusit.ac.th
IG : sdu_chefschool Facebook : ศูนยฝWกปฏิบตั ิการอาหารนานาชาติ (Suan Dusit International Culinary Center)

รถประจําทางที่ผานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ถนนนครราชสีมา : สาย 12, 56: สาย 12, 56
ถนนราชวิถี : สาย 28, 108, 18, 56, 125
ปอ.515, ปอ.539

