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หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
ชนิดที่มีความเป็นกรดต่่าและชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors) รุ่นที่ 8 

ระหว่างวันที่  24 - 28 เมษายน 2560 
ณ ห้อง 3208 ชั้น 2 อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 

หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็นหน่วยงานก ากับดูแลความปลอดภัยด้านอาหาร ได้ก าหนดให้ผู้ผลิต
หรือผู้น าเข้าอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายภายใต้ พรบ. อาหาร พ.ศ. 2522 เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมาย
ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในการคุ้มครองผู้บริโภค ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความ
เข้าใจด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายเป็นอย่างดี โดยที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต 
เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ า และชนิดที่ปรับกรด ได้
ก าหนดให้อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ า และชนิดที่ปรับกรดเป็นอาหารที่ก าหนดวิธีการผลิต 
เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารเป็นการเฉพาะ และต้องจัดให้มี “ผู้ควบคุมการผลิต”อาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ า และชนิดที่ปรับกรดที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และมีหลักสูตรไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 3 ท้ายประกาศฉบับดังกล่าว โดย
หลักสูตรนั้นต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 5 วันต่อเนื่อง และผ่านการทดสอบความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือการส่งออก ได้เล็งเห็น
ถึงความส าคัญและมีความประสงค์ที่จะสร้างความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการที่จะร่วมกันถ่ายทอด
ความรู้ด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร และให้การฝึกอบรมในหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ชนิดที่มีความเป็นกรดต่ าและชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors) จึงได้ขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรม เพ่ือจัดอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าว เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เพ่ิมพูนทักษะ เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่

มีความเป็นกรดต่ าและชนิดที่ปรับกรด สามารถสอบผ่านเกณฑ์เพ่ือการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมการผลิต (Retort 
Supervisors) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ผลิตและการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ า และชนิดที่ปรับกรด 

2. เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ชนิดที่มีความเป็นกรดต่ าและชนิดที่ปรับกรด 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) หรือผู้ที่ท างานเกี่ยวข้อง ในการผลิตอาหารในภาชนะ

บรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ าและชนิดที่ปรับกรด อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป ที่มีความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมอาหาร 
 

ระยะเวลาการอบรม 
 ระยะเวลาการอบรมรวม 5 วันต่อเนื่อง (ตั้งวันที่ 24 - 28 เมษายน 2560)  
 

อัตราค่าลงทะเบียน 
 อัตราค่าลงทะเบียน 8,500 บาท ต่อ 1 ท่าน 
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การรับรองผลการฝึกอบรม 
 ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมและมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และสอบผ่านข้อเขียนร้อยละ 70 (โดย
สอบซ่อมได้ 1 ครั้ง) ในหัวข้อหลัก 7 บท (บทที่ 1 - 6 และบทที่ 15) จึงจะได้รับ “ประกาศนียบัตรการสอบผ่านและส าเร็จ
หลักสูตร”การฝึกอบรม ส่วนหัวข้อหลักอีก 8 บท ของการอบรม (บทที ่7-14) กรณีท่ีสอบผ่านข้อเขียนร้อยละ 70 (โดยสอบซ่อม
ได ้1 ครั้ง) จะระบุเฉพาะหัวข้อที่สอบผ่านไว้ในประกาศนียบัตรเพิ่มเติมจาก 7 บท  

ส่วนผู้เข้าอบรมที่สอบไม่ผ่านร้อยละ 70 (รวมการสอบซ่อม 1 ครั้งแล้ว) ใน 7 บท จะได้รับเพียง “ประกาศนียบัตรการ
เข้าอบรม” ซึ่งไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) ตามที่ก าหนดในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที ่349) พ.ศ. 2556 ได ้
 

สถานที่จัดอบรม 
 ณ ห้อง 3208 ชั้น 2 อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์ 
 

คณะวิทยากร 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล  
4. อาจารย์ ดร.วรพงษ์ อัศวเกศมณี 
5. อาจารย์ ดร.ดุสิดา ถิระวัฒน์  

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
6. อาจารย์ ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 

ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง  

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
8. ภญ.รัตนา นวลทอง 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
หัวข้ออบรม 

ภาคทฤษฎี: 
1. จุลชีววิทยาของการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท  
2. หลักการสุขาภิบาลโรงงานอาหาร 
3. หลักการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 
4. การจัดการดูแลภาชนะบรรจุอาหาร 
5. บันทึกข้อมูลและการจัดเก็บเอกสาร 
6. อุปกรณ์ เครื่องมือวัดและการด าเนินการของระบบฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 
7. อาหารปรับกรด 
8. เครื่องฆ่าเชื้อแบบนิ่งท่ีใช้ไอน้ า 
9. เครื่องฆ่าเชื้อแบบนิ่งท่ีใช้ความดันเพิ่ม 
10. ระบบเครื่องฆ่าเชื้อแบบหมุนที่ท างานเป็นชุดและเครื่องฆ่าเชื้อที่ท างานอย่างต่อเน่ือง 
11. ระบบการผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ 
12. บรรจุภัณฑ์โลหะและพลาสติกแบบตะเข็บสองชั้น 
13. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและบรรจุภัณฑ์กึ่งคงรูป 
14. บรรจุภัณฑ์แก้ว 
15. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและหลักการเบ้ืองต้นของการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 
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ภาคปฏิบัติ: 
      กิจกรรม Workshop โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรม เพ่ือศึกษาใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ 

1) ด้านจุลชีววิทยา  
2) ด้านบรรจุภัณฑ์  
3) ด้านการฆ่าเชื้อ  
จัดกิจกรรม ณ ห้องปฏิบัติการ  และอาคารแปรรูป อุตสาหกรรมเกษตร ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

ผู้ด่าเนินการอบรม 
หน่วยฝึกอบรม: คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ด าเนินการจัดอบรมโดย: ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือการส่งออก 
ติดต่อประสานงาน/ข้อมูลเพิ่มเติม:  

โทรศัพท:์ 0-7428-6311, 0-7428-6387, 0-7428-6391 
โทรสาร: 0-7421-3008 

       อีเมล: apichon.k@psu.ac.th, u-sa.c@psu.ac.th 
เว็บไซต:์ http://adcet.psu.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:apichon.k@psu.ac.th
mailto:u-sa.c@psu.ac.th
http://adcet.psu.ac.th/
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ก่าหนดการฝึกอบรม  
“หลักสตูรผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

ชนิดที่มีความเป็นกรดต่่าและชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors) รุ่นที่ 8” 
 
 

ระหว่างวันที่  24 - 28 เมษายน 2560 
ณ ห้อง 3208 ชั้น 2 อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 
 

วันที ่1: 24 เมษายน 2560 
07.30-08.00 ลงทะเบียน  30 น. 
08.00-08.15 พิธีเปิดการฝึกอบรม  คณบดีคณะอตุสาหกรรมเกษตร 15 น. 
08.15-08.30 ช้ีแจงหลักสูตรในภาพรวม และหลกัเกณฑ์การประเมินผล รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการฯ 15 น. 
08.30-10.00 1. จุลชีววิทยาของการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ผศ.ดร.ปุณณาณี สมัภวะผล  1 ชม. 30 น. 
10.00-10.15 พักรับประทานอาหารว่าง  15 น. 
10.15-11.45 2. หลักการสุขาภิบาลโรงงานอาหาร  ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง 1 ชม. 30 น. 
11.45-12.45 ................พกัรับประทานอาหารกลางวัน………………  1 ชม. 
12.45-13.30 สอบความรูห้ัวข้อท่ี 1 และ 2 (หัวข้อละ 20 นาที)  45 น. 
13.30-15.00 3. หลักการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่

ปิดสนิท 
อ.ดร.ดสุิดา ถิระวัฒน ์ 1 ชม. 30 น. 

15.00-15.15 พักรับประทานอาหารว่าง  15 น. 
15.15-16.45 4. การจัดการดูแลภาชนะบรรจุอาหาร อ.ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 1 ชม. 30 น. 
16.45-17.45 ติวหัวข้อที่ 1 และ 2 / สอบซ่อม  1 ชม. 
    
วันที่ 2: : 25 เมษายน 2560 
07.45-08.15 ลงทะเบียน  30 น. 
08.15-09.00 สอบความรูห้ัวข้อท่ี 3 และ 4 (หัวข้อละ 20 นาที)  45 น. 
09.00-10.30 6. อุปกรณ์ เคร่ืองมือวัดและการด่าเนินการของระบบฆ่าเชื้อ

ด้วยความร้อน 
อ.ดร.วรพงษ์ อัศวเกศมณ ี 1 ชม. 30 น. 

10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง  15 น. 
10.45-12.15 8. เคร่ืองฆ่าเชื้อแบบนิ่งท่ีใช้ไอน้า่ และชมวีดีโอแสดงการท างาน

ของเครื่องฆ่าเช้ือ 
อ.ดร.วรพงษ์ อัศวเกศมณ ี 1 ชม. 30 น. 

12.15-13.15 ................พกัรับประทานอาหารกลางวัน………………  1 ชม. 
13.15-14.00 สอบความรูห้ัวข้อท่ี 6 และ 8 (หัวข้อละ 20 นาที)  45 น. 
14.00-15.15 5. บันทึกข้อมลูและการจัดเก็บเอกสาร ผศ.ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร ์ 1 ชม. 15 น. 
15.15-15.30 พักรับประทานอาหารว่าง  15 น. 
15.30-17.00 7. อาหารปรับกรด ผศ.ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร ์ 1 ชม. 30 น. 
17.00-18.00 ติวหัวข้อที่ 3,4,6,8 / สอบซ่อม  1 ชม. 
07.45-08.15 ลงทะเบียน  30 น. 
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ก่าหนดการฝึกอบรม (ต่อ)  

“หลักสตูรผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
ชนิดที่มีความเป็นกรดต่่าและชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors) รุ่นที่ 8” 

 
 

ระหว่างวันที่  24 - 28 เมษายน 2560 
ณ ห้อง 3208 ชั้น 2 อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 
 

วันที่ 3: 26 เมษายน 2560 
07.45-08.15 ลงทะเบียน  30 น. 
08.15-09.00 สอบความรูห้ัวข้อท่ี 5 และ 7 (หัวข้อละ 20 นาที)  45 น. 
09.00-10.30 11. ระบบการผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ ์ 1 ชม. 30 น. 
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง  15 น. 
10.45-12.00 9. เคร่ืองฆ่าเชื้อแบบนิ่งท่ีใช้ความดันเพ่ิม อ.ดร.วรพงษ์ อัศวเกศมณ ี 1 ชม. 30 น. 
12.15-13.15 ................พกัรับประทานอาหารกลางวัน………………  1 ชม. 
13.15-14.00 สอบความรูห้ัวข้อท่ี 11 และ 9 (หัวข้อละ 20 นาที)  45 น. 
14.00-15.15 10. ระบบเคร่ืองฆ่าเชื้อแบบหมุนที่ท่างานเป็นชุดและเคร่ืองฆ่า

เชื้อที่ท่างานอย่างต่อเนื่อง 
อ.ดร.วรพงษ์ อัศวเกศมณ ี 1 ชม. 15 น. 

15.15-15.30 พักรับประทานอาหารว่าง  15 น. 
15.30-17.30 12. บรรจุภัณฑ์โลหะและพลาสตกิแบบตะเข็บสองชั้น อ.ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 2 ชม.  
17.30-18.30 ติวหัวข้อที่ 5,7,11,9 / สอบซ่อม  1 ชม. 
    
วันที่ 4: 27 เมษายน 2560 
07.45-08.15 ลงทะเบียน  30 น. 
08.15-09.00 สอบความรูห้ัวข้อท่ี 10 และ 12 (หัวข้อละ 20 นาที)  45 น. 
09.00-10.30 13. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและบรรจภุัณฑ์กึ่งคงรูป อ.ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 1 ชม. 30 น. 
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง  15 น. 
10.45-12.15 14. บรรจุภัณฑ์แก้ว อ.ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 1 ชม. 30 น. 
12.15-13.15 ................พกัรับประทานอาหารกลางวัน………………  1 ชม. 
13.15-14.00 สอบความรูห้ัวข้อท่ี 13 และ 14 (หัวข้อละ 20 นาที)  45 น. 
14.00-15.00 15. กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลกัการเบ้ืองต้นของการผลิต

อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
ภญ.รตันา นวลทอง 1 ชม. 

15.00-15.15 พักรับประทานอาหารว่าง  15 น. 
15.15-16.15 15. กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลกัการเบ้ืองต้นของการผลิต

อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ต่อ) 
ภญ.รตันา นวลทอง 1 ชม. 

16.15-17.15 ติวหัวข้อที่ 10,12,13,14 / สอบซอ่ม  1 ชม. 
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ก่าหนดการฝึกอบรม (ต่อ) 
“หลักสตูรผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

ชนิดที่มีความเป็นกรดต่่าและชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors) รุ่นที่ 8” 
 
 

ระหว่างวันที่  24 - 28 เมษายน 2560 
ณ ห้อง 3208 ชั้น 2 อาคารไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 
 

วันที่ 5: 28 เมษายน 2560 
08.00-08.30 ลงทะเบียน  30 น. 
08.30-09.00 สอบความรูห้ัวข้อท่ี 15 (สอบ 25 นาที)  30 น. 
09.00-09.15  พักรับประทานอาหารว่าง  15 น. 
09.15-12.00 กิจกรรม Workshop คณะวิทยากร 2 ชม. 45 น. 
12.00-13.00 ................พกัรับประทานอาหารกลางวัน………………  1 ชม. 
13.00-14.00 พิธีปิดและมอบประกาศนยีบัตร (ส าหรับผู้ที่ไม่ต้องสอบซ่อม) คณบดีคณะอตุสาหกรรมเกษตร 1 ชม. 
14.00-15.00 สอบซ่อมหัวข้อท่ียังค้างทั้งหมด  1 ชม. 
    

 
หมายเหต:ุ ส าหรับผู้ที่ต้องสอบซ่อมหลังพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร หน่วยฝึกอบรมจะด าเนินการจัดส่งประกาศนียบตัรไป  
   ให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบสมัคร  
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                 แบบตอบรบัการเข้าร่วมอบรม 
              “หลกัสูตรผูค้วบคมุการผลิตอาหารในภาชนะบรรจทีุปิ่ดสนิท 

ชนิดทีมี่ความเป็นกรดต า่และชนิดทีป่รบักรด (Retort Supervisors) รุน่ที ่8” 
ระหว่างวนัที ่ 24 - 28 เมษายน 2560 

ณ หอ้ง 3208 ชัน้ 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 

ข้อมลูผู้สมคัรเข้าอบรม  (โปรดกรอกขอ้มลูดว้ยการพมิพห์รอืเขยีนตวับรรจง) 
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………….……………………………………………………………….………….………… 
Name-Surname (Mr./Mrs./Ms.) ………………………………………….……………………………………………………………..………….……….. 
ต าแหน่งงาน: ...............................................................................บรษิทั/หน่วยงาน: ……………………………….…………………….……………. 
ประเภทสนิคา้/ผลติภณัฑข์องบรษิทั/หน่วยงาน: ……………………………….…………………………………….……………………………………… 
ทีอ่ยู:่ เลขที…่………หมูท่ี…่….ซอย......................................ถนน................................……………ต าบล/แขวง…………………………….......……
อ าเภอ/เขต……………………….….….……….… จงัหวดั..................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
วฒุกิารศกึษา ป.ตร:ี ............................................... สาขาวชิา: .......................................................สถาบนั: .........................................................  
วฒุกิารศกึษา ป.โท: ............................................... สาขาวชิา: .......................................................สถาบนั: ......................................................... 
วฒุกิารศกึษา ป.เอก: ..............................................สาขาวชิา: .......................................................สถาบนั: ......................................................... 
โทรศพัท์: .........................................มอืถอื: ..................................... โทรสาร: .................................. อเีมล: ....................................................... 
อาหาร:   อสิลาม   ไทยพทุธ 
ข้อมลูออกใบเสรจ็รบัเงิน: 
     ออกในนาม: ........................................................................................................................................................ ................................... 

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ:ี ...................................................................................................................................... ................................... 
ทีอ่ยู:่ เลขที…่………หมูท่ี…่….ซอย......................................ถนน................................……… ต าบล/แขวง…………………………….....
อ าเภอ/เขต…………………………….….….จงัหวดั................................................................... รหสัไปรษณีย.์....................................... 

การช าระเงินค่าลงทะเบียน: 
     อตัราคา่ลงทะเบยีน  8,500 บาท ต่อ 1 ท่าน 

โอนเงนิเขา้บญัช ี  ธนาคาร ไทยพาณิชย ์ สาขา มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 
ชื่อบญัช ีศูนยพ์ฒันาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการสง่ออก เลขทีบ่ญัช ี565-2-45271-8 

การส่งหลกัฐานการสมคัร: 
เอกสารทีต่อ้งสง่: 1. แบบตอบรบัการเขา้ร่วมอบรม (กรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น) 2. หลกัฐานการช าระเงนิ (เขยีนชื่อ-ทีอ่ยูใ่น    

ใบโอนเงนิใหช้ดัเจน) 
ก าหนดสง่:   ภายใน วนัท่ี 14 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2560 

สง่มาที:่  อเีมล: u-sa.c@psu.ac.th /โทรสาร: 0-7421-3008 (ส่งแลว้รบกวนยนืยนัอกีครัง้โทร: 0-7428-6311,   
0-7428-6391, 0-7428-6387) 

หมายเหตุ: 
1. หลกัฐานทีต่อ้งน ามายืน่และแสดงในวนัฝึกอบรม 

 แบบตอบรบัการเขา้รว่มอบรม (ฉบบัจรงิ) 
 รปูถ่ายส ีขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน จ านวน 2 รปู (ตดิในแบบตอบรบัการเขา้รว่มอบรม 1 รปู และส่งเจา้หน้าที ่1 รูป) 
 บตัรประจ าตวัประชาชน 

2. ค่าลงทะเบยีน 8,500 บาท ยงัไมร่วมค่าธรรมเนียมการโอนของธนาคาร รบัสมคัรจ านวนจ ากดั โดยใหส้ทิธิส์ าหรบัผูท้ีส่่งเอกสารและช าระเงนิก่อน 
3. ทางหน่วยฝึกอบรมฯ จะส่งคู่มอือบรมใหแ้ก่ผูส้มคัรเขา้อบรมทีช่ าระค่าลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ ก่อนการอบรมอยา่งน้อย 1 สปัดาห ์ในรปูแบบ

อเิลก็ทรอนิกสไ์ฟล ์ผ่านทางอเีมลทีก่รอกในแบบตอบรบัการเขา้ร่วมอบรม กรณุาศึกษาเอกสารล่วงหน้าอย่างจริงจงัก่อนการอบรม 
4. ผูส้มคัรสามารถตดิตามความคบืหน้าของงานจดัอบรมไดท้ี ่เวบ็ไซต์: http://adcet.psu.ac.th 

 

ลงชื่อ .................................................... ผูส้มคัร 
                                                                                                             ............./............./.............. 

 
ตดิรปูถ่ายส ี
ขนาด 1 นิ้ว 

(เป็นขอ้บงัคบั) 

http://webmail.psu.ac.th/webmail/src/compose.php?send_to=u-sa.c%40psu.ac.th

