
แบบลงทะเบียนการอบรม   
เร่ือง การสอบเทียบเครื่องช่ังอิเล็กทรอนิกส์ (รุ่นท่ี 1/2564) 

 

ชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) ....................................................................................................................................  

ต าแหน่ง  ................................................................................................... มือถือ................................................  

หน่วยงาน/บริษัท  ...............................................................................................................................................  

ที่อยู่ .....................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

โทรศัพท์ .................................................................................. โทรสาร .............................................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ........................................................................................ สาขา ......................................  

ท่านสะดวกรับหนังสือแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรมทาง    E-mail    โทรสาร 
 

E-mail [ส าหรับแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรม] ...............................................................................................................  
ผลิตภัณฑ์ ................................................................................. ขนาดกิจการ *      S      M      L 
วุฒิการศึกษา/สาขา ....................................................... ประสบการณท์ างานด้าน ...............................................  

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวมVAT 7%)  สมาชิก NFI  3,200   บาท  รหัสสมาชิก .......................................  
 (ราคารวม  3,200 + 224 (VAT7%) = 3,424 บาท) 
  บุคคลทั่วไป  3,400   บาท   
ช าระโดย  (ราคารวม  3,400 + 238 (VAT7%) = 3,638 บาท) 
  เช็ค สั่งจ่ายในนาม อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร 

 โอนเงินเข้าบญัชี ธ.กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาพระปิ่นเกล้า เลขที่  031-1-52938-0            
ชื่อบัญชี  อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 
 

ออกใบเสร็จในนาม   ตาม ชื่อบริษัท และที่อยู่ข้างต้น      ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 ................................................................................................................................................................... 
 

* S ทุนจดทะเบียน < 10 ล้านบาท,  M ทุนจดทะเบียน 10-100 ล้านบาท,  L ทุนจดทะเบียน > 100 ล้านบาท                 FM-TN-TN-04  
 

 

(ไม่ต้องหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3%) 

64P120101 

Scan 
สมคัรอบรม 

Online 

โรงแรม เอส.ด.ีอเวนิว  กรุงเทพฯ 
โทร. 0-2434-0400 

ห้องพัก 
O ไมจ่องห้องพัก 
O  จองห้องพัก  
     เตยีงเดีย่ว…....ห้อง / เตยีงคู่ ..….....ห้อง 
Check in วันท่ี ......................................  
Check out วันท่ี ....................................  

 

แผนที่ รร.เอส.ดี 
สแกน QR Code  

ได้เลยคะ 

ไปท่าพระ 

ร.พ.ศิริราช 

โรงแรม 
เอส.ดี. อเวนิว เซ็นทรัล ป่ินเกล้า 

เมอรร์ี่คิงส์ 

ถ.จรญัสนิทวงศ์ 

ถ.สิรินธร 

ไปพุทธมณฑล 

ขนส่งสายใตเ้ก่า 

ร.พ.ยันฮ ี
พาต้า 

สะพานพระป่ินเกล้า สะพานกรุงธน 
แม่น ้ำเจ้ำพระยำ 

ไปสะพานพระราม 7 

MRT สถานีบางยี่ขัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
 

ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร          

 0-2422-8688 ต่อ 2208           

 training@nfi.or.th           

 @training-nfi   

 www.nfi.or.th 

การฝึกอบรม  เร่ือง 

การสอบเทียบ 
เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส ์
 รุ่นท่ี 1/2564 

 

ณ ห้องชมนภา ชั้น 2 
โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว  
ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ 
 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 

 
 



   

ขั้นตอนการลงทะเบียน 
หลังส่งใบสมัคร กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง และกรุณาส่งหลักฐานการช าระเงิน                 
มาทาง E-mail  ล่วงหน้าก่อนการอบรม 
 

ส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมอบรม  หลังจากได้รับใบสมัครแล้วแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะส่งหนังสือยืนยัน
การเข้าร่วมอบรมไปยังท่านก่อนการอบรม 1 อาทิตย์  
 

** ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้  หากแจ้งให้สถาบันฯ ทราบก่อนวันที ่31 มีนาคม 2564  สถาบันฯ ขอหัก
ค่าธรรมเนียม 20% ของค่าลงทะเบียน และหากแจ้งหลังวันที่ 31 มีนาคม 2564 สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิ
ค่าลงทะเบียนทั้งหมด 

 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิท่ี  คุณพรชนก  สุกิจวรรณี   
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร  
   2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร ์แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700    
       0-2422-8688 ต่อ 2208         @training-nfi        
   E-mail : training@nfi.or.th , www.facebook.com/trainingNFI 
 

หมายเหตุ  กรณีมกีารยกเลกิหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน  หากมกีารจองตั๋วรถ/
เคร่ืองบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ยเกดิขึน้ทุกกรณี 

 

 

 
 

 

อ.พีระพัฒน์ เตือนจิตร์ 
ฝ่ายบริการห้องปฏบิัติการ 
สถาบนัอาหาร 
 

 

 

 
 

 

สมาชกิ NFI 3,200 บาท 
บุคคลทั่วไป 3,400 บาท 

(ราคารวม VAT 7% สมาชิก NFI  3,424 บาท / 
บุคคลทั่วไป 3,638 บาท  

และไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%) 

 
 

www.nfi.or.th 

การสอบเทียบ

เครื่องชั่ง
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

ในปัจจุบันระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025  ก าหนดให้เครื่องมือทั้งหมดที่ใช้ในการทดสอบ  รวมถึงอุปกรณ์ที่
ใช้สนับสนุนการวัดที่มีผลกระทบอย่างส าคัญต่อความแม่นย า หรือความ
ใช้ได้ของผลการทดสอบ ต้องได้รับการสอบเทียบก่อนน าไปใช้งาน ซึ่ง
เครื่องช่ังอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งที่ถูกน าไปใช้เสมอ 
โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและเคมี  ซึ่งก่อนที่จะ   น าไปใช้นั้น
จะต้องได้รับการสอบเทียบด้วยวิธีที่สามารถสอบกลับไปยัง SI Unit ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 

 

  
เพ่ือให้สามารถน าเทคนิคการสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้

จริงในห้องปฏิบัติการทดสอบ 
 

 

การสอบเทียบเครื่องช่ังอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับห้องปฏิบัติการ ทดสอบ 
  

 

เจ้าหน้าที่ทดสอบ,สอบเทียบในห้องปฏิบัติการทดสอบ, เจ้าหน้าที่
ควบคุมคุณภาพ,หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ และผู้สนใจทั่วไป 
 

       

 วันพฤหัสบดีที่  8  เมษายน  2564  (1 วัน) 
 

  

ณ ห้องชมนภา ชั้น 2  โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ถ.บรมราช
ชนนี กรุงเทพฯ (โทร. 0-2434-0400)  
 (ค่าห้องพักรวมอาหารเชา้ : เตียงเด่ียว / เตียงคู่ 1,500 บาท) 
  

     
30 คน  
(ปิดรับสมัครเมื่อครบจ านวน / 3 วันก่อนการอบรม) 

 
 

200% 
4437 

รุ่นที ่1/2564 

 

 

วันพฤหัสบดทีี่  8  เมษายน  2564 

 

 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

 09.00 – 10.30 น. ความรู้ท่ัวไปและความส าคัญของเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ 

 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

 10.45 – 12.00 น. วิธีสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ 

 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 – 14.00 น. สาธิตการสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ 

 14.00 – 14.30 น. แบบฝึกหัด การสอบเทียบเครื่องชั่ง 

 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

 14.45 – 16.00 น. แบบฝึกหัด การสอบเทียบเครื่องชั่ง (ต่อ) 

 16.00 – 16.30 น. เฉลยแบบฝึกหัด และปิดการอบรม 
 

หมายเหตุ   โปรดน าเครื่องคิดเลขที่สามารถค านวณค่าทางสถิติได้มาใช้ประกอบการอบรมด้วย 


