
ล ำดบั วันที่ ผู้ยมื หน่วยงำน หมำยเลขหอ้งปฏบิตักิำร ขอ้มลูเพ่ิมเตมิ

1 20-21ตุลาคม 2561 นายทศพร  ล้ิมด าเนนิ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบรีุ 202 และ 109 จัดเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ส าหรับการประชุมสัมมนากจิกรรมการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์

2 7-8 กมุภาพันธ์ 2562 อาจารย์ณปภา หอมหวน อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 202 เตรียมขนมเกสรล าเจียก

3 21-27 พฤษภาคม 2562 นายทศพร  ล้ิมด าเนนิ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบรีุ 110 จัดเตรียมอปุกรณ์

และทดลองสูตรส าหรับการฝึกอบรม

1. กำรขอใชห้อ้งวันหยดุ

สรุปจ ำนวนกำรใชห้้อง นอกเวลำรำชกำรและอุปกรณ์
(โรงเรียนการอาหารนานาชาติ เพชรบรีุ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบรีุ)



ล ำดบั วันที่ ผู้ยมื หน่วยงำน อุปกรณ์ สถำนทีใ่ชอุ้ปกรณ์

1. ชุดจัดเล้ียง อา่งอุน่อาหาร 6 ชุด

2. ผ้าปโูต๊ะ พร้อมเข็มหมดุ 4 ชุด

3. ทัพพี ตักอาหาร 12 ชิน้

4. จาน ชุดกาแฟ จานแบง่ อตัลักษณ์ 80 ชุด

5. กระทะเทฟลอน 10 ชิน้

6. แกว้น้ า แกว้กา้น อตัลักษณ์ 160 ใบ

7. กาต้มน้ าร้อนสแตนเลส 2 เคร่ือง

8. เหยือกน้ าสแตนเลส 6 ชิน้

9. ช้อนชา ส้อมขนมหวาน 100 ชิน้

10. โต๊ะหนา้ขาว สแตนเลส 10 ตัว

11 คูเลอร์น้ าเย็น 3 ชุด

1. กระทะเทฟลอน กน้ลึก 3 ใบ

2. ถาดสแตนเลส 3 ใบ

3. ทัพพี 2 อนั

4. กะละมงักลาง 3 ใบ

5. กะละมงัใหญ่ 3 ใบ

6. ตะหลิวไม ้3 อนั

7. กระชอนรองของทอด 3 อนั

8. ลังพลาสติก 1 ใบ

Think café

2 16 มกราคม 2562 อาจารย์ศจีมาศ นนัตสุคนธ์ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ฯ แหลมผักเบีย้

2. กำรขอใชอุ้ปกรณภ์ำยนอก

1 20-21ตุลาคม 2561 นายทศพร  ล้ิมด าเนนิ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบรีุ



ล ำดบั วันที่ ผู้ยมื หน่วยงำน อุปกรณ์ สถำนทีใ่ชอุ้ปกรณ์

1. มดี 8 เล่ม

2. เขียง 4 อนั

3. ไมพ้าย 4 อนั

4. จานด า 8 ใบ

5. ช้อนส้อม 4 คู่

6. Bowl ใหญ่ 8 ใบ

7. ถ้วยเตรียมส่วนผสม 25 ใบ

1. กระทะทองเหลืองกลาง 2 ใบ

2. ตะกร้อมอืกลาง 2 อนั

3. พิมพ์กระทงทอง 6 ชุด

4. ที่คีบของทอด 4 อนั

5. กะมงักลาง 4 ใบ

6. ชุดมดี 2 ชุด

7. เขียงพลาสติกกลาง 4 อนั

8. กระทะกน้ต้ืน เทปล่อน 2 ใบ

9. ตะหลิว เทปล่อน 2 อนั

10. เตาแกส๊กระปอ๋ง (ไมเ่อาแกส๊) 2 ชุด

4 1-2 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ศจีมาศ นนัตสุคนธ์ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชุมชนนายาง

3 24 เมายน 2562 อาจารย์พิศาล ปานแกว้ ประธานสาขาวิชาภาษาองักฤษ ลานหนา้อาคารเอนกประสงค์ 

(อาคารสุเมธตันติเวชกลุ)



ล ำดบั วันที่ ผู้ยมื หน่วยงำน อุปกรณ์ สถำนทีใ่ชอุ้ปกรณ์

1. กระทะทองเหลือง 8 ชิน้

2. พายไม ้16 ชิน้

3. ถาดสแตนเลสเตรียมส่วนผสม 8 ชิน้

4. กระทะเทฟลอน 8 ชิน้

5. พายพลาสติก 8 ชิน้

6. กระบอกตวงของเหลว 8 ชิน้

7. หมอ้ข้าวเรียบปากหมอ้ พร้อมฝา 8 ชิน้

8. เตาแกส๊ปคินคิ 8 ชิน้

9. กระชอนตักของทอด 8  

10. เคร่ืองชัง่ดิจิตอล 4 เคร่ือง

11. ถ้วยตวงของแหง้ 1 ชิน้

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบรีุนายทศพร  ล้ิมด าเนนิ21-27 พฤษภาคม 25625


