ใบสมัครลงทะเบียนกำรฝึกอบรม
หลักสูตร กำรใช้และกำรควบคุมคุณภำพอำหำรเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์
ตำมมำตรฐำน ISO 11133:2014 (Amd.2:2020) รุ่น 2
วันที่ 30 กันยำยน 2564

CLT Staff ONLY
เลขที่ใบสมัคร ........................ , ………
เลขทีข่ อรับบริการ ..............................
วันทีร่ ับเรือ่ ง..........................................

ข้อมูลในกำรออกใบเสร็จ/ใบกำกับภำษี :
สานักงานใหญ่
สาขาที่......................
ชื่อหน่วยงาน ตาม ภพ.20 .............................................................................................................................
ที่อยู่......................................................................................................................................................................................................................................................
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี (กรณีสมัครส่วนบุคคล กรุณาใส่เลขบัตรประชาชน).......................................................................................................................................
ต้องการระบุชื่อ-สกุลผูเ้ ข้าอบรมในใบเสร็จรับเงินหรือไม่
ต้องการ
ไม่ต้องการ
เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่ จ่าย
มีหลักฐานและจะนาส่งในวันอบรม
อื่นๆ..........................................................
ที่อยู่สาหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จา่ ย (กรณีต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย)
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จากัด สานักงานใหญ่ เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 0105546096453

ข้อมูลผู้เข้ำอบรม :
1. ชื่อ-สกุล

(ไทย) นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................................................................................................................
(อังกฤษ) Mr./Mrs./Miss………………………………………………………………………………………………………………………… (สำหรับออก Certificate)
E-mail……………………………………………………………………………………………… โทรศัพท์...........................................................................................

ประสบกำรณ์ด้ำนทดสอบ
อำหำร/ของว่ำง

0 – 2 ปี
ปกติ

3 – 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
ไม่รับประทานหมู
แพ้อาหาร (โปรดระบุ) ................................................

ข้อมูลผู้ติดต่อ/ประสำนงำน :
ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน.............................................................................................................. ตาแหน่ง/แผนก...................................................................
E-mail………………………………………………………………………………………….…………………………… โทรศัพท์...............................................................................
กรณีต้องการทีจ่ อดรถในวันอบรม โปรดระบุเลขทะเบียนรถ .......................................... (จากัด 1 คัน/หน่วยงาน)
กำรชำระเงิน :
ค่าลงทะเบียน ราคารวมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ชาระ 2,354 บาท/1 ท่าน หรือ หากสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชาระ 2,288 บาท/1 ท่าน
(ราคาก่อนรวมภาษี 2,200 บาท/1 ท่าน) สามารถลดหย่อนภาษีของบริษัทได้ 200%

ชาระโดย

เช็ค
โอน

สั่งจ่ายในนาม บจก.ห้องปฏิบตั ิการกลาง (ประเทศไทย)
บัญชีออมทรัพย์ ธนำคำรไทยพำณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่บัญชี 235-220-332-2 ชื่อบัญชี บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)

หมำยเหตุ :
ขอสงวนสิทธิ์ในการสารองที่นั่งให้กับผู้สมัครที่ชาระค่าลงทะเบียนก่อน หากสารองที่นั่งแล้ว แต่ ไม่ สามารถเข้าร่วมอบรมได้ กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ก่อนการอบรม 7 วัน ทางอีเมล
หากพ้นกาหนด ท่านต้องชาระค่าลงทะเบียนเต็มจานวน กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม ผูป้ ระสานงานจะแจ้งล่วงหน้าก่อนวันฝึกอบรม 7 วัน ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
ค่าเดินทาง/ที่พักทุกกรณี ราคาค่าลงทะเบียนรวมค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม, ประกาศนียบัตร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง (เช้า-บ่าย) แล้ว

กำรลงทะเบียน :
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และ ส่งใบสมัคร/หลักฐานการชาระเงิน ได้ที่
คุณอิทธิกร / คุณสุภำวดี / คุณหนึ่งฤทัย
โทรศัพท์ : 02-9406881-83 ต่อ 212 หรือ 092-1629449
E-mail : training@centrallabthai.com
หรือ ทำง LINE QR Code >>

E-mail
Training@centrallabthai.com

ดูรำยละเอียดกำรเดินทำงมำอบรมได้ที่ >>

Pay-in Slip
Training@centrallabthai.com

COURSE OUTLINE

หลักสูตร การใช้และการควบคุมคุณภาพอาหารเลีย้ ง
เชือ้ จุลินทรียต์ ามมาตรฐาน ISO 11133:2014 (Amd.2:2020)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบถึงความหมายและความสาคัญในการควบคุมคุณภาพอาหารเลีย้ งเชือ้
2. เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจ ในการควบคุมอาหารเลีย้ งเชือ้ ที่มีประสิทธิภาพ

การรับรองผลการฝึ กอบรม
ผูเ้ ข้าร่วมการฝึ กอบรมจะได้รบั ประกาศนียบัตร
เมื่อเข้าร่วมอบรมครบ 6 ชม. และได้คะแนน
Post-test ร้อยละ 50-84 หากได้ ร้อยละ 85-100
ประกาศนียบัตรจะได้รบั การประทับตรา
“Excellence”

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น. - แบบฝึ กหัดก่อนการฝึ กอบรม (Pre-Test)
- ความรู ท้ ่ วั ไป การตรวจรับ และการเก็บรักษา

หลักสูตรนี้เหมาะสาหรับ
บุคคลที่สนใจ เจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั ิการวิเคราะห์
ทดสอบทางจุลชีววิทยาหรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

อาหารเลีย้ งเชือ้

สถานทีฝ่ ึ กอบรม
อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม
บริษัท ห้องปฏิบตั ิการกลาง (ประเทศไทย) จากัด
สานักงานใหญ่, กรุงเทพมหานคร
 การชาระค่าลงทะเบียน
กรณีตอ้ งการใบแจ้งหนี ้ กรุณา ส่งใบ PO
มาทางอีเมล Training@centrallabthai.com

10.30 - 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.

- เทคนิคการเตรียมอาหารเลีย้ งเชือ้

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.

- การควบคุมคุณภาพอาหารเลีย้ งเชือ้

14.30 - 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น. - วิธีการทดสอบอาหารเลีย้ งเชือ้

- แบบฝึ กหัดหลังการฝึ กอบรม (Post-Test)

แผนที่
GOOGLE MAP

QR Code LINE

ขัน้ ตอนการลงทะเบียน
ส่งใบสมัครมาที่
กรอกใบสมัคร
Training@centrallabthai.com

วิทยากร : คุณศิวิมล นันสุนานนท์

DAY 1

รับ E-mail ตอบกลับ
จากผูป้ ระสานงาน

ส่งใบสมัคร หรือสอบถามและยืนยันการชาระเงิน ได้ที่
คุณอิทธิกร/ คุณสุภาวดี/ คุณหนึ่งฤทัย
โทรศัพท์ : 02-9406881 ถึง 83 ต่อ 212 หรือ 092-1629449
E-mail : training@centrallabthai.com
www.facebook.com/Centrallabthai.Training
www.centrallabthai.com

ชาระเงิน และส่งหลักฐาน
Pay-in Slip มาที่
Training@centrallabthai.com

รับใบเสร็จรับเงิน
ทางไปรษณีย ์
หรือในวันอบรม

