อาหารจานหวาน (24 เมนู)

หลั ก สู ต รอาหารจานหวาน รุ น 15 (วั น เสาร )
“Modern Desserts”

Crème br๛lée

Caramel Custard

Brownie Cheese Cake

Vanilla Ice-Cream

Tart Tatin

Lemon Cream Pie

Chocolate Tartlet

Banoffee Pie

Chilled Cheesecake

Trifle

Tiramisu

Panna Cotta

Chocolate Mousse

Fruit Mousse

Chocolate Soufflé

Chocolate Lava

Steamed Chocolate Pudding

Apple Strudel

Fresh Fruits Cream Roll

Carrot Cake

(65ชั่วโมง)

3 กรกฎาคม – 4 กันยายน 2564
เรียนทั้งหมด 9 ครั้ง
ก.ค. 64 : 3 , 10 , 17 , 31
ส.ค. 64 : 7 , 14 , 21 , 28
ก.ย. 64 : 4

รับจํานวน
จํากัดเพียง
16 ทานเทานั้น

สถานทีอ่ บรม : มหาวิทยาละยสวนดุสิต เลขที่ 295

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ
หัวขออบรม
•
•
•
•
•

ประเภท และชนิดของอาหารหวานตางๆ
เทคนิคการเตรียม และการควบคุมคุณภาพ
เทคนิคการผลิต และการควบคุมคุณภาพการผลิต
การจัดตกแตงจาน และการนําเสนอ
อาหารจานหวาน 24 เมนู

โครงสรางหลักสูตรการอบรม
สัดสวนของเนื้อหาวิชาที่จะอบรม ดังนี้
• ภาคทฤษฎี 6 ชั่วโมง
• ภาคปฏิบัติ 59 ชั่วโมง
หมายเหตุ : ขาดเรียนไดไมเกิน 1 วัน (นับเปนจํานวน 6 ชั่วโมง)
Crepe Cake

คุณสมบัตขิ องผูอ บรม

•
•
•
•
•

บุคคลทั่วไปตั้งแตอายุ 15 ป&ขึ้นไป
จบการศึกษาขั้นต่ําระดับมัธยมศึกษาตอนตน
สามารถสื่อสารภาษาไทยทั้งฟ3ง พูด อาน เขียน
มีความรูดานภาษาอังกฤษ
มีทักษะการคํานวณทางคณิตศาสตร9เบื้องตน

อัตราคาสมัคร
คาสมัครเขาอบรม17,900 บาท
(ราคานี้รวมคาเอกสาร วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณที่ใช"ระหวาง
อบรม)

Macarons

Bread Pudding with Crème anglaise

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

เอกสารประกอบการสมัคร

กรอกใบสมัครออนไลน
สําเนาทะเบียนบ"าน สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาใบประกาศนียบัตรการศึกษาและรูปถายสุภาพหน"าตรง
ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลเทานั้น(มีอายุได"ไมเกิน 6เดือน
นับจากวันที่ตรวจจนถึงจบหลักสูตร)
โดยตรวจดังนี้
ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
ตรวจอุจจาระแบบพื้นฐาน
ตรวจรางกายทั่วไป
**เอกสารลําดับที่ 1 กรอกผานระบบ www.chefschool.dusit.ac.th
**เอกสารลําดับที่ 2-3 นําสงทางอีเมล,line@หรือทางข"อความเฟซบุQก

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

หมายเหตุ
หากผูอบรมขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ9ขอใดขอหนึ่งไมสามารถดําเนินการออกวุฒิบัตรได ไมวากรณีใดๆ
หากทานชําระเงินโดยโอนเขาบัญชีธนาคาร กรุณาสงหลักฐานการชําระเงิน ได 3 ชองทาง ไดแก อีเมลFAX,line@และเฟซบุRก พรอมเขียน
ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท9ที่สามารถติดตอได และหลักสูตรที่สมัคร พรอมโทรศัพท9แจงกับเจาหนาที่เพื่อยืนยันการนําสงหลักฐานดังกลาว
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการฝUกอบรมหากจํานวนผูเขาอบรมไมถึง 10 ทาน ตอหลักสูตร
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการอบรมยกเลิกการอบรมและคืนคาอบรมทุกกรณี
กรณีที่มีความประสงค9ใหจัดทําวุฒิบัตรฉบับใหม ทุกกรณี จะจัดทําเปWนหนังสือรับรองเทานั้น
ผูเขาอบรมฯตองปฏิบัติตามระเบียบของศูนย9ฝUกปฏิบัติการอาหาร โรงเรียนการเรือน อยางเครงครัด
การแตงกายชุดปฏิบัติการอาหาร(ชุดเชฟ) ของทางศูนย9ฝUกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เทานั้น

ศูนยฝSกปฏิบตั ิ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 : ศูนยฝSกปฏิบตั ิ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

