Food Seminar

(Free of Charge)

Microbial Control in Food Industry
ิ ี้ รีสอร์ท จ.เชย
ี งใหม่
ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 24 ตุลำคม 2562 ณ ห้องประชุม Convention 3 โรงแรมวินทรี ซต

กำหนดกำร
8.00- 8.30 น.

ลงทะเบียน

8.30-10.15 น.

ความสาคัญและประเภทของจุลน
ิ ทรียใ์ นอาหาร

10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30-12.00 น. แหล่งจุลน
ิ ทรียแ
์ ละปั จจัยต่อการเจริญ
(Intrinsic factors & Extrinsic factors)
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. ความเป็ นพิษของอาหารทีก
่ อ
่ ให ้เกิดโรคจากจุลน
ิ ทรีย ์
(Food infection, Food intoxication,
Food toxicoinfection)
14.00-14.30 น. กระบวนการเน่าเสียของอาหารจากจุลน
ิ ทรีย ์
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-15.40 น. การควบคุมจุลน
ิ ทรียใ์ นอาหาร สุขาภิบาล
และการจัดการระบบความปลอดภัยในอาหาร
15.40-16.00 น. ถาม - ตอบ

วิทยำกร รศ.ดร. สุดสำย ตรีวำนิช
่ วชำญและอำจำรย์ประจำภำควิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
ผูเ้ ชีย
คณะอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำล ัยเกษตรศำสตร์ (บำงเขน)

จุลน
ิ ทรีย…
์ .สงิ่ มีชวี ต
ิ ต ัวจิว๋ ทีท
่ รงพล ัง
จุลน
ิ ทรียถ
์ อ
ื เป็ นสิง่ มีชวี ต
ิ ขนาดเล็กทีม
่ อ
ี ท
ิ ธิพลในอุตสาหกรรมอาหาร จุลน
ิ ทรียม
์ ท
ี ัง้ ชนิด
ที่เ ป็ นประโยชน์ แ ละชนิด ที่ใ ห ้โทษ ในชนิด ที่ก่ อ ให ้เกิด โทษนั ้น ล ้วนมีผ ลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
้ ดั ง นั ้น การควบคุม จุ ล น
ของผู ้บริโ ภคและความเสื่อ มเสีย ของผลิต ภั ณฑ์อ าหารทั ง้ สิน
ิ ทรีย ์และ
และการจั ดการระบบความปลอดภัย ในอาหารจึงเป็ นสิง่ จ าเป็ นที่นัก วิท ยาศาสตร์อ าหารทุก คน
่ ต
ควรทราบ เพือ
่ ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของท่านไปสูอ
ุ สาหกรรมอาหารระดับสากล

ใครทีไ่ ม่ควรพลำดงำนนี?้
ผู ้บริหารและเจ ้าของธุรกิจอาหาร, ผู ้จัดการโรงงาน, RD, QA&QC, Auditor, เจ ้าหน ้าทีค
่ วบคุม
การผลิต, เจ ้าหน ้าทีห
่ ้องปฏิบัตก
ิ าร

Bangkok

Rayong

Songkhla

Nakhon
Ratchasima

Chiang Mai

Suratthani

Nongkhai

Phuket

CONTACT US
Right solutions  Right partner

alsglobal.com

ั
แบบตอบร ับกำรเข้ำร่วมงำนสมมนำวิ
ชำกำร
“Microbial Control in Food Industry”
วันพฤหัสบดีท ี่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห ้องประชุม Convention 3 โรงแรมวินทรี ซิต ี้ รีสอร์ท จ.เชียงใหม่

ธำน

(กรุณากรอกข ้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ)

ธำน

Company Name.............................................................................................................................................
Address..........................................................................................................................................................

ธำน
.......................................................................................................................................................................
Tax ID………………….….…….…………….…..…Tax Branch……………………………………………....…...............................

Attendance name;
Name........................................................Last name……………………………………………....…...............................
Position............................................................Telephone........................................Ext.. ...........................
Mobile………………………………………………….…….. E-mail………………………………………….…………...........................

Contact name..................................................Telephone.........................................Ext. ...........................
Mobile…………………………………………………………. E-mail…………………………………………….….…………….................

Reset

Submit

กรุณำกรอกข้อมูลและส่งใบสม ัครกำรอบรมโดยกด submit หรือส่งเอกสำรมำที่ Email ด ังนี้

1. คุณสุภาวรรณ นครไชย Email: supawan.nakornchai@alsglobal.com หรือติดต่อโทร 053 270 192, 090 880 9467
2. คุณภัชราภรณ์ กันเสน Email: patcharaporn.kansen@alsglobal.com หรือติดต่อโทร 053 270 193, 090 880 9468
หมำยเหตุ
- ขอสงวนสิทธิเ์ พียง 1 ท่าน ต่อ 1 สถานประกอบการ (*หากเกิน 1 ท่าน ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บค่าใช ้จ่าย 1,000 บาท/ท่าน)
- ขอสงวนสิทธิใ์ นการปิ ดรับสมัครโดยไม่แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากผู ้สมัครเต็มจานวน
- กรณีทท
ี่ า่ นลงทะเบียนไว ้แล ้ว ไม่สามารถเข ้าร่วมงานสัมมนาได ้ ขอความกรุณาแจ ้งเป็ นลายลักษณ์อักษร ภำยในว ันที่ 18 ตุลำคม 2562
* หากแจ ้งหลังจากนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บค่าใช ้จ่าย 1,000 บาท / ท่าน

alsglobal.com
Right Solutions  Right Partner

ิ ้ี รีสอร์ท จ.เชย
ี งใหม่
แผนที่ โรงแรมวินทรี ซต

้ ทำงกำรเดินทำง
สแกน QR code เพือ
่ ค้นหำเสน

The Wintree City Resort Chiang Mai
72 Highway Chiang Mai-Lampang Frontage Rd., Tambon Chang Phueak,
Amphoe Mueang, Chiang Mai 50300 | Tel: 052 081 377
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