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สวัสดีคะ ...สมาชิกชาวพศ. สาร ทุกทาน
เดือนนี้เปนเดือนสุดทายของป พ.ศ.2553 แตอาจเปนยางกาวใหมของการดําเนินชีวต
ิ ทีด
่ ข
ี ึ้นของบางคน ลองทบทวน
การดําเนินชีวิตที่ผา นมา...ทําสิ่งทีด
่ ีอยูแลวตอไป แกไขกับสิ่งทีย
่ ังไมดท
ี ส
ี่ ด
ุ ....เวลายอนกลับไมได แตเราเริ่มตนแกไขทุกอยาง
ใหใหมได
นี่คือความปรารถนาดีจากใจชาว พศ. ที่อยากใหทุกทานพบสิ่งดี ๆ ในชีวต
ิ เชนเดียวกันที่ทา นจะไดรับความรูใ หม ๆ
และประสบการณดี ๆ หลังเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรมากมายของพวกเรา
อยาชา...อยาพลาด...จะไดไมตองเสียดายคะ
เบญจพร บริสท
ุ ธิ์
benchaporn@dss.go.th

แนะนําหลักสูตรฝกอบรม
นักวิเคราะหมอื อาชีพ
สาขาเคมี

สามารถปฏิบต
ั ิงานหองปฏิบัติการไดอยางมืออาชีพ
มีความรูในหลักวิชาการที่เกี่ยวของเปนอยางดี
สามารถนําความรูมาประยุกตใชในการทํางานได

อานรายละเอียด หนา 4

@BLPD: ลิขสิทธิ.์ ...

สิทธิของผูสรางสรรค

ในปจจุบัน การซื้อขายลิขสิทธิ์
เปนธุรกิจหนึ่งที่สรางรายได
มากมายใหกับผูสรางสรรคที่
เปนเจาของผลงาน

หนา 2

สาระนารู:

ขาววิทยาศาสตร:มะมวง ตอบคําถามวิทยาศาสตร:

นักวิเคราะหมืออาชีพ

นักวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร คือ
ผูที่ปฏิบัติงานวิเคราะหทดสอบ
ในหองปฏิบต
ั ิการทาง
วิทยาศาสตร ไดแก เคมี
ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟสิกส
และวิทยาศาสตรประยุกต

หนา 3

ปองกันมะเร็งลําไสใหญฯ

หลักสูตรนักวิเคราะห
มืออาชีพสาขาเคมี

ทราบมาวา ขณะนี้หลักสูตร
นักวิเคราะหมืออาชีพสาขาเคมี ได
ทําการทดสอบสารสกัดโพลี
จัดฝกอบรมในลักษณะของชุดวิชา
ฟนอลในมะมวง กับเซลลมะเร็ง
โดยแบงเปน 5 ชุดวิชา คือ
ชุดวิชาที่ 1 – ชุดวิชาที่ 3/3
ลําไสใหญ มะเร็งเตานม มะเร็ง
ถาหากตองการเขาฝกอบรม ใน
ปอด มะเร็งเม็ดเลือดขาว และ
ชุดวิชาที่ 3/3 เพียงชุดวิชาเดียว
มะเร็งตอมลูกหมากใน
จะไดหรือไม ? และอยากทราบ
หองปฏิบัติการ
คาใชจายในการลงทะเบียนฝกอบรม
ของแตละชุดวิชา

หนา 4

1

หนา 5
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สวัสดีคะ ...สมาชิกชาวพศ. สาร ทุกทาน
เดือนนี้เปนเดือนสุดทายของป พ.ศ.2553 แตอาจเปนยางกาวใหมของ
การดําเนินชีวิตที่ดีขึ้นของบางคน ลองทบทวนการดําเนินชีวต
ิ ทีผ
่ านมา...ทําสิ่งที่
ดีอยูแลวตอไป แกไขกับสิ่งที่ยังไมดีทส
ี่ ุด....เวลายอนกลับไมได แตเราเริ่มตน
แกไขทุกอยางใหใหมได
นี่คือความปรารถนาดีจากใจชาว พศ. ที่อยากใหทุกทานพบสิ่งดี ๆ ใน
ชีวิต เชนเดียวกันที่ทานจะไดรับความรูใหม ๆ และประสบการณดี ๆ หลังเขารับ
การฝกอบรมในหลักสูตรมากมายของพวกเรา
อยาชา...อยาพลาด...จะไดไมตองเสียดายคะ
เบญจพร บริสท
ุ ธิ์
benchaporn@dss.go.th

ขาวฝกอบรม

สวัสดีปใหม 2554
Happy News Year 2011

ขาววิทยาศาสตร

แผนฝกอบรมประจําปงบประมาณ 2554
เดือน มีนาคม 2554
พศ. จัดอบรมหลักสูตร
♦ F003 เทคนิคการสืบคนสารสนเทศสิทธิบต
ั รเพื่อการตอยอดเทคโนโลยี
วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 2554
♦ Q010 ความสอบกลับไดของการวัด วันที่ 9 มี.ค. 2554
♦ C006 การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ วันที่ 10-11 มี.ค. 2554
♦ C002 ความไมแนนอนของการวัด(ทางจุลชีววิทยา) วันที่ 15-16 มี.ค.2554
♦ T006 แนวทางปฏิบัตส
ิ ําหรับนักทดสอบทางจุลชีววิทยาอาหาร
วันที่ 22-23 มี.ค. 2554
♦ Q001 สถิติสา
ํ หรับงานวิเคราะหทดสอบ วันที่ 24-25 มี.ค. 2554
♦ T008 การตรวจวิเคราะหหาคา BOD และ COD ในน้ําเสีย
วันที่ 28-29 มี.ค. 2554
♦ C001 ความไมแนนอนของการวัด (ทางสอบเทียบ)วันที่ 30-31 มี.ค. 2554
♦ นักวิเคราะหมืออาชีพสาขาเคมี (Professional Chemical Analyst)
ชุดวิชาที่ 1 : หลักการทีส
่ ําคัญของเคมีวิเคราะห วันที่ 1 มี.ค. - 31 มี.ค. 54
รายละเอียดเพิม
่ เติม http://blpd.dss.go.th/training
สมัครออนไลนไดที่ http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining
ติดตอ: คุณจรวยพร (blpdtraining@gmail.com, blpd@dss.go.th)
โทรศัพท 0 2201 7460 โทรสาร 0 2201 7461

@ BLPD : ลิขสิทธิ์....สิทธิของผูส
 รางสรรค

“ มะมวงปองกันมะเร็งลําไสใหญ
และมะเร็งเตานม ”
อาจจะถึงเวลาที่ตองเพิ่ม "มะมวง" ใน
รายชื่ออาหารชัน
้ เยี่ยม เพราะนอกจากจะเปน
ผลไมที่มีรสชาติอรอยแลว ยังเปนผลไมทม
ี่ ี
เสนใย โพแทสเซียม และวิตามินซีสูงอีกดวย
และในขณะนี้ การศึกษาในหองปฏิบัติการ คน
พบวามะมวงอาจชวยปองกัน
หรือทําลาย
เซลลมะเร็งลําไสใหญและมะเร็งเตานมได
การศึกษาจัดทําโดยนักวิทยาศาสตร
อาหารจากศูนยวิจัย Texas AgriLife โดยทํา
การทดสอบสารสกัดโพลีฟนอลในมะมวง
(สารธรรมชาติที่พบในพืช
ซึ่งเชื่อวาชวย
สงเสริมสุขภาพ)
กับเซลลมะเร็งลําไสใหญ
มะเร็งเตานม มะเร็งปอด มะเร็งเม็ดเลือดขาว

อานรายละเอียดตอ

อําไพพรรณ ศักดิ์ศิริ
ampaiphun@dss.go.th

by Sombat

้อขายลิขสิทธิ์ เปนธุรกิจหนึ่งทีส
่ รางรายได มากมาย
โลกในปจจุบันนี้ ใหการซื
กับผูส
 รางสรรคที่เปนเจาของผลงาน
ถาผลงานนั้นเปนที่

ตองการของตลาด เจาของผลงานก็จะร่าํ รวยกันอยางไมเผือ
่ แผใคร ทําใหหลาย ๆ คนสนใจ
ที่จะสรางผลงานเพื่อไดเปนเจาของลิขสิทธิจ
์ ะไดมีเงินมีทองและมีชื่อเสียงกับเขาบาง
ุ ลําดับตน ๆ ของโลกในเวลานี้
เหมือนอยางคุณตาบิลเกต เจาของ microsoft ที่รวยที่สด
อยางไรก็ตามปญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์มใี หเห็นกันมากมายเชนกัน ทัง้ นี้เพราะมีคนที่
คิดอยากรวยทางลัด ที่ไมอยากออกแรงกาย แรงปญญาไปแอบอางสิทธิว์ าตนเปนเจาของ
ผลงานคนอื่นอยูเนือง ๆ ไมวา จะเปน ภาพถาย ภาพเขียน หนังสือ แผนเสียง ภาพยนตร
เกมส สินคาอุปโภคและบริโภค งานประดิษฐ และอื่น ๆ
การบังคับใชกฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิ์ของผลงานทีผ
่ ูเปนเจาของไดสรางสรรคขึ้น
จึงเปนการใหกาํ ลังแกผท
ู ค
ี่ ิดคนสรางสรรคผลงานใหม ๆ เพราะกอนทีจ
่ ะไดผลงานออกมา
เขาเหลานั้นทุมเททั้งแรงกายแรงใจ รวมไปถึงกําลังทรัพย อานรายละเอียดตอ
สมบัติ คงวิทยา
sombat@dss.go.th
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สาระนารู : นักวิเคราะหมืออาชีพ

นักวิเคราะห

ในหองปฏิบต
ั ิการวิทยาศาสตร คือ ผูที่ปฏิบัติงานวิเคราะห
ทดสอบในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ไดแก เคมี ชีววิทยา
จุลชีววิทยา ฟสิกส และวิทยาศาสตรประยุกต
บทบาทของนักวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร คือ ทําการวิเคราะหทดสอบทางหองปฏิบัติการ เพื่อหาขอมูลที่เปนหลักฐาน ใน
่ ดสอบในกรณีที่
การบงชี้ปริมาณสารทีส
่ นใจในตัวอยางทีท
่ ดสอบ และ/หรือบงชี้ชนิดของสารทีท
ทดสอบเชิงคุณภาพ ขอมูลจากหองปฏิบัติการสามารถนํามาใชประโยชนในดานตางๆ เชน การ
เฝาระวังกระบวนการผลิต
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ/สินคา
การยืนยันความเปนไปตาม
ขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของสินคา การประเมินราคาสินคา การเฝาระวังความเปนอันตรายตอคนและสภาวะแวดลอม การจัด
พิกัดภาษี รวมถึงการแขงขันทางการคาในตลาดโลก เปนตน ซึ่งผลการทดสอบจากหองปฏิบัติการไดเขามามีบทบาททั้งทาง
เศรษฐกิจ คุณภาพชีวต
ิ สุขภาพ กฎระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งการกีดกันทางการคาดวยเหตุทางเทคนิค จึงจําเปนที่นักวิเคราะหใน
หองปฏิบัติการและผูปฏิบต
ั ิงานที่เกี่ยวของ ตองตระหนักถึงความสําคัญของผลการทดสอบ และตองรายงานผลการทดสอบที่มี
ความถูกตอง แมนยํา และเชื่อถือได
นักวิเคราะหมอ
ื อาชีพ คือใคร???
่ ํางาน
นักวิเคราะหมืออาชีพ คือ นักวิเคราะหนักวิเคราะหในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ทีท
อยางมืออาชีพ มีคุณสมบัตท
ิ ส
ี่ ําคัญ คือ มีความรูตามหลักวิชาการ มีทักษะและความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
ทั้งทางดานเทคนิคการวิเคราะห
การควบคุมคุณคุณภาพหองปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล มีความคิดอยางเปนระบบ คิดเปน/แกไขปญหาได สามารถนําความรูมาประยุกตใช
ในการทํางานได มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร มีความสามารถในการสื่อสาร และ
นําเสนอผลงานที่ดี และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพนักวิเคราะห
จําเปนตองใชนักวิเคราะหมอ
ื อาชีพทํางานในหองปฏิบต
ั ิการหรือไม????
บทบาทของนักวิเคราะหในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร คือ ผูทผ
ี่ ลิตขอมูล/ผลการทดสอบ
่ องใช
จากหองปฏิบัตก
ิ ารที่นําไปใชประโยชนหลายดาน ดังกลาวแลวขางตน จึงจําเปนอยางยิ่งทีต
นักวิเคราะหทท
ี่ าํ งานอยางมืออาชีพ เพื่อใหไดรายงานผลการทดสอบที่มีความถูกตอง แมนยํา และ
เชื่อถือได
เปนนักวิเคราะหมืออาชีพได อยางไร?????
แสวงหาความรูด
 านตางๆ ทั้งทางทฤษฎีและเทคนิคปฏิบต
ั ิการ นํามาบูรณาการจนกระทั่งสามารถทํางานไดอยางมืออาชีพ.
สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ เปดฝกอบรมหลักสูตรนักวิเคราะหมืออาชีพสาขาเคมี และสาขาจุล
ชีววิทยา เรายินดีฝกอบรม..บมเพาะ เพื่อสรางนักวิเคราะหมืออาชีพ ทานที่สนใจเปนนักวิเคราะหมืออาชีพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ไดที่ http://blpd.dss.go.th
อุมาพร สุขมวง
umaporn@dss.go.th
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ขาววิทยาศาสตร
มะมวงปองกันมะเร็งลําไสใหญและมะเร็งเตานม

อาจจะถึงเวลา

ที่ตองเพิ่ม "มะมวง" ในรายชื่ออาหารชั้นเยี่ยม เพราะนอกจากจะเปนผลไมที่มีรสชาติ
อรอยแลว ยังเปนผลไมที่มีเสนใย โพแทสเซียม และวิตามินซีสูงอีกดวย และในขณะนี้
การศึกษาในหองปฏิบัติการ คนพบวามะมวงอาจชวยปองกัน หรือทําลายเซลลมะเร็งลําไสใหญและมะเร็งเตานมได
การศึกษาจัดทําโดยนักวิทยาศาสตรอาหารจากศูนยวิจัย Texas AgriLife โดย
ทําการทดสอบสารสกัดโพลีฟนอลในมะมวง (สารธรรมชาติที่พบในพืช ซึ่งเชื่อ
วา ชว ยสงเสริมสุขภาพ) กับเซลลมะเร็งลําไสใหญ มะเร็งเตานม มะเร็งปอด
มะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งตอมลูกหมากในหองปฏิบัติการ ผลการศึกษา
พบว า สารสกั ด จากมะม ว งมี ผ ลต อ มะเร็ ง ปอด และมะเร็ ง ต อ มลู ก หมากบ า ง
เล็กนอย แตกลับมีประสิทธิภาพมากกับมะเร็งเตานมและมะเร็งลําไสใหญ โดย
สามารถทําใหเซลลมะเร็งเตานมและมะเร็งลําไสใหญตายได รวมทั้งยังไมทํา
อันตรายกับเซลลที่ดี ซึ่งอยูติดกับเซลลมะเร็งดวย
จากผลการศึกษานี้ นักวิจัยวางแผนตอไปวาจะทําการทดลองเล็กๆ ทางคลินิก
กั บ อาสาสมั ค รที่ มี ก ารอั ก เสบของลํ า ไส เ ล็ ก และมี ค วามเสี่ ย งต อ การเป น
โรคมะเร็ง เพื่อดูวามีผลทางคลินิกหรือไม?
สํา หรับ ประโยชนของมะมวงนั้น นอกจากมีวิต ามินซีสูงแลว ยังมีวิต ามินเอ
(เบตาแคโรทีน) และมีวิตามินอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับรางกาย เชน วิตามินอี บี
และเค ซึ่งทั้งหมดนี้จําเปนสําหรับหัวใจ ชวยใหหัวใจแข็งแรง และยังอุดมไปดวยเสนใย ชวยรักษาอาการทองผูกและกลามเนื้อ
ลําไสใหญแข็งเกร็งไดอีกดวย
ที่มา : http://healthy.in.th/categories/healthful/news/3172
อําไพพรรณ ศักดิ์ศิริ
ampaiphun@dss.go.th

แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : นักวิเคราะหมืออาชีพสาขาเคมี

มาถึงแลว

สําหรับผูท
 ี่กําลังรอคอยกับการจัดฝกอบรมหลักสูตร “นักวิเคราะหมืออาชีพสาขาเคมี (Professional
Chemical Analyst)” ประจําป 2554 เราจัดการฝกอบรมโดย
พยายามตอบสนองความตองการของลูกคาในทุกดาน ทั้งเนื้อหาและระยะเวลา ซึ่งในปนม
ี้ ี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดฝกอบรมใหมเพื่อตอบสนองความตองการของทุกทาน
เนื่องจากผูสนใจสวนใหญเห็นวาระยะเวลาของการฝกอบรมที่ผา นมาคอนขางนานประมาณ
่
6 เดือน ผูจัดฝกอบรมจึงไดแยกเนื้อหา เปนชุดวิชาตางๆ จํานวน 5 ชุดวิชา โดยเริม
ฝกอบรมชุดวิชาที่ 1 ในวันที่ 3 มี.ค. 2554 ผูสนใจสามารถเลือกลงทะเบียนเฉพาะชุดวิชาที่
สนใจได โดยระยะเวลาในการฝกอบรมประมาณ 1 เดือน/ชุดวิชา
หลักสูตร
“นักวิเคราะหมืออาชีพสาขาเคมี”
เปนหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะดาน
วิทยาศาสตรปฏิบัติการขั้นสูง ใหการอบรมโดยบุคลากรที่เปนผูเชี่ยวชาญ (Expert) มี
ประสบการณทงั้ ดานการวิเคราะหทดสอบ
และการใหการฝกอบรมดานวิทยาศาสตร
มุงเนนใหผผ
ู านการฝกอบรมสามารถปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการ
มาเปนเวลายาวนาน
หองปฏิบัติการไดอยางมืออาชีพ มีความรูใ นหลักวิชาการที่เกี่ยวของเปนอยางดี สามารถนํา
ความรูม
 าประยุกตใชในการทํางานได มีจรรยาบรรณในการเปนนักวิเคราะห มีจิตสํานึกใน
การทํางาน และคิดอยางเปนระบบ
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดของหลักสูตรและคาลงทะเบียนไดที่
http://blpd.dss.go.th/chem/TrainingCourse.html หรือ 0 2201 7435
นพเกา เอกอุน
noppakao@dss.go.th
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สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.)

Bureau of Laboratory Personnel Development
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.)

ตอบ

QMS 002

ปวิน งามเลิศ
pawin@dss.go.th

ตอบคําถามวิทยาศาสตร : หลักสูตรนักวิเคราะหมืออาชีพสาขาเคมี
ถาม

ISO 9001

ทราบมาวา ขณะนีห
้ ลักสูตรนักวิเคราะหมอ
ื อาชีพสาขาเคมี ไดจัดฝกอบรมในลักษณะของชุดวิชา โดยแบงเปน
5 ชุดวิชา คือ ชุดวิชาที่ 1 – ชุดวิชาที่ 3/3 ถาหากตองการเขาฝกอบรม ในชุดวิชาที่ 3/3 เพียงชุดวิชาเดียว จะ
ไดหรือไม ? และอยากทราบคาใชจา
 ยในการลงทะเบียนฝกอบรมของแตละชุดวิชา
เพื่อความสะดวกของผูเ ขา รับการฝกอบรมฯ ทางสํา นักพัฒ นาศักยภาพนักวิท ยาศาสตรหองปฏิบัติการ ไดแ บงเนื้อหา
ฝกอบรมของหลักสูตรนักวิเคราะหมืออาชีพสาขาเคมี ออกเปน 5 ชุดวิชา ดังนี้
ชุดวิชา

ชื่อชุดวิชา

คาลงทะเบียน (บาท)

ชุดวิชาที่ 1

หลักการที่สําคัญของเคมีวิเคราะห (Principle of Analytical Chemistry)
อบรมระหวางวันที่ 3 – 31 มีนาคม 2554 (60 ชั่วโมง)

6,000.00

ชุดวิชาที่ 2

เทคนิคการบริหารและประกันคุณภาพ (Quality Assurance System and
Management Techniques)
อบรมระหวางวันที่ 19- 22 เมษายน 2554 (21 ชั่วโมง)

2,500.00

ชุดวิชาที่ 3/1 เทคนิคการวิเคราะหทางเคมีทเี่ ปนพื้นฐาน (Classical Techniques)
อบรมระหวางวันที่ 10 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2554 (162 ชั่วโมง)

7,000.00

ชุดวิชาที่ 3/2 การวิเคราะหดวยเทคนิคสเปกโทรเมตรี(Spectrometric Techniques)
อบรมระหวางวันที่ 7 – 30 มิถุนายน2554 (93 ชั่วโมง)

7,500.00

ชุดวิชาที่ 3/3 การวิเคราะหดวยเทคนิคโครมาโทกราฟ- (Chromatographic Techniques) อบรมระหวางวันที่ 5 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม (93 ชั่วโมง)

7,500.00

โดยที่ผท
ู ส
ี่ นใจและตองการเขารับการฝกอบรมในชุดวิชาใด ก็สามารถเลือกสมัครเขารับการฝกอบรมในชุดวิชานั้นๆ ไดเลย
อยางอิสระ โดยไมมีเงื่อนไขวาตองผานการฝกอบรมชุดวิชาใดกอน เชน ตองการฝกอบรม ชุดวิชาที่ 3/3 สามารถสมัครได
ทันที โดยไมตอ
 งผานการอบรมชุดวิชาที่ 1 และชุดวิชาที่ 2 และจะไดรับประกาศนียบัตรนักวิเคราะหมืออาชีพสาขาเคมี (ชุดวิชาที่
3/3 การวิเคราะหดวยเทคนิคโครมาโทกราฟ) สําหรับผูท
 ส
ี่ นใจเรียนมากกวา 2 ชุดวิชา มีโปรโมชั่นราคาพิเศษ
อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://blpd.dss.go.th/chem

@ BLPD : ลิขสิทธิ์....สิทธิของผูส
 รางสรรค (ตอ)

by Sombat

จึงสมควรอยางยิ่งที่จะสนับสนุนผูที่เปนเจาของผลงานที่กฎหมายใหการคุม
 ครอง
หนึ่งงานของเราทีส
่ รางขึ้นมาจะไดไมมีคนนําไปใชโดยไมไดรบ
ั อนุญาต

เพื่อวาวัน

สนใจเนื้อหาเรื่องลิขสิทธิ์ก็เขาคลิกทีน
่ ี่อานเอกสารเผยแพรเรื่องลิขสิทธิ์ของกรมทรัพย
สินทางปญญา กระทรวงพาณิชย : http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php
สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ลิขสิทธิ์ จากกรมทรัพยสินทางปญญา http://www.ipthailand.go.th/
ipthailand/index.php?option=com_seyret&Itemid=800&task=videodirectlink&id=81
สมบัติ คงวิทยา
sombat@dss.go.th

ที่ปรึกษา
นางจินตนา ลีกิจวัฒนะ
นายอนุสท
ิ ธิ์ สุขมวง

กองบรรณาธิการ
นางสาวปทมา นพรัตน
นางสาวอรทัย ลีลาพจนาพร

บรรณาธิการ
นางอุมาพร สุขมวง

จัดทําโดย
สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ

โปรดสงขอคิดเห็น คําแนะนําหรือคําถามที่ blpd@dss.go.th โทร. 02-2017460 โทรสาร 02-2017461
หากตองการยกเลิกการรับขาวสาร กรุณาแจงที่ blpd@dss.go.th ขอมูลเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/
5

