
 

ที่ ศธ 0513.12201/ว 0957    /1995  

 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน 
ตู้ ป.ณ. 1043 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ 
จตุจักร กรุงเทพฯ 10903 
 

  28  มกราคม  2558 

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ในอาหารด้วยเทคนิค ELISA” 

เรียน   ผู้จัดการ  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ   จ านวน  1  ชุด 
   2. แบบตอบรับการฝึกอบรม    จ านวน  1  ชุด 

 ด้วยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดให้มีการอบรม 
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ในอาหารด้วยเทคนิค ELISA” ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 
2558 เวลา 08:30 – 17:00 น. ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมทางจุลชีววิทยา ชั้น 4 ห้อง 437 อาคารอมรภูมิรัตน 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้ประกอบการผลิตอาหารได้ความรู้ ตระหนักถึงความส าคัญของการมีอยู่หรือการปนเปื้อนของสารก่อ
ภูมิแพ้ในอาหาร ทราบถึงวิธีการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การควบคุมความปลอดภัยด้านสารก่อภูมิแพ้กับสินค้าของตนเองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

 ดังนั้นจึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรจากหน่วยงานของท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันและ
เวลาดังกล่าว โดยมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมท่านละ 3,500 บาท  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

     ขอแสดงความนับถือ 

 (นางพัชรี  ตั้งตระกูล) 
 ผู้อ านวยการ 
                                                                 
 
 
กรุณาส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2558  
ติดต่อ: คุณศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ หรือ คุณไพลิน ศิริโชคนิมิต  
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร ชั้น 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
โทร. 02-9428629 ต่อ 1825 โทรสาร 02-9427601 e-mail: ifrfqa@ku.ac.th, ifrsrrw@ku.ac.th 



      
 

เวลา หัวข้อเร่ือง 

08:30-09:00 ลงทะเบียน 

09:00-10:30 บรรยายภาคทฤษฎ ี

10:30-10:45 พักรับประทานอาหารว่าง 

10:45-11:00 การตรวจวเิคราะห์สารก่อภมูิแพ้ดว้ยเทคนิค ELISA 

11:00-12:00 การเตรียมและสกัดตัวอยา่ง 

12:00-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:00-14:45 ELISA analysis Part I 

14:45-15:00 พักรับประทานอาหารว่าง 

15:00-16:30 ELISA analysis Part II 

16:30-17:00  สรุป อภิปรายผล ตอบข้อซักถาม 

        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ติดต่อ: คุณศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ หรือ คุณไพลิน ศิริโชคนิมิต  
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร ชั้น 8  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
โทร. 02-9428629 ต่อ 1825  โทรสาร 02-9427601  e-mail: ifrfqa@ku.ac.th, ifrsrrw@ku.ac.th 
 

  โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ในอาหารด้วยเทคนิค ELISA 

ในวันอังคาร ที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 08:30-17:00 น. 
ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมทางจุลชีววิทยา ชั้น 4 ห้อง 437  

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 



 

  

      
ใบสมัครการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 
1) ชื่อ-นามสกุล นาย / นาง / นางสาว (ตัวบรรจง)................................................................................................ 
ต าแหน่งปัจจุบัน.........................................................ชื่อหน่วยงาน/บริษัท............................................................. 
ที่อยู่...................................................................................................................... ................................................... 
โทรศัพท์.............................................โทรศัพท์มือถือ.......................................โทรสาร............. ............................
E-mail address: ...................................................................................... ........................................................... 
 
2) ชื่อ-นามสกุล นาย / นาง / นางสาว (ตัวบรรจง)................................................................................................ 
ต าแหน่งปัจจุบัน.........................................................ชื่อหน่วยงาน/บริษัท............................................................. 
ที่อยู่...................................................................................................................... ................................................... 
โทรศัพท์.............................................โทรศัพท์มือถือ.......................................โทรสาร............. .............................. 
E-mail address: .................................................................. ................................................................................. 
 
ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 
ขั้นตอนการสมัคร 
  ส่งใบสมัครและหลักฐานการช าระเงินมาที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางโทรสาร 
หมายเลข 02-9427601 หรือ ทาง e-mail ifrfqa@ku.ac.th, ifrsrrw@ku.ac.th ตั้งแต่วันที่ 9-17 มีนาคม 
2558 

 
การสั่งจ่าย 

โดยการโอนเงินผ่ านบัญชีของสถาบันค้นคว้ าและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์อาหาร ธนาคารกรุ งศรี  
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 374-1-21805-5 ตั้งแต่วันที่ 9-17 มีนาคม 2558 
โดยออกใบเสร็จรับเงินในนาม............................................................................ ...................................................... 
 
หมายเหตุ: 1. กรณีที่ท่านยังไม่ได้ส่งหลักฐานการช าระเงินเข้ามา ถือว่ายังไม่ได้สมัคร 
             2. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งยกเลิกในกรณีที่มีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน โดยจะคืนเงินให้ตาม
จ านวนที่สมัคร 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ: คุณศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ หรือ คุณไพลิน ศิริโชคนิมิต 
โทร. 02-9428629 ต่อ 1825 โทรสาร 02-9427601, 02-561-1970  
e-mail: ifrfqa@ku.ac.th, ifrsrrw@ku.ac.th 

ใบสมัครการเข้าร่วมฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ในอาหารด้วยเทคนิค ELISA 

ในวันอังคาร ที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 08:30-17:00 น. 
ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมทางจุลชีววิทยา ชั้น 4 ห้อง 437  

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
 


