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สวสัดคีะ สมาชกิทกุๆทาน 
ชวง 2-3 เดือนที่ผานมา ฝนฟาไมอํานวย บางจังหวัดของประเทศไทยประสบภยัพิบัตจิากพายุฝนตกเกิดสภาวะนํ้าทวมใน

หลายจังหวดั  ทําใหเกิดความเสียหาย เดินทางไมสะดวก อยางไรก็ตามงานฝกอบรมของเรายังคงมีเหมือนเดิมคะ รวมทัง้ออกไปจัด
ฝกอบรมนอกสถานทีใ่นจังหวดัเชียงใหม ชลบุรี และนานคะ   

สําหรับปงบประมาณใหม สมาชิกทานใด กลุมใด มีความประสงคจะใหสาํนักจัดหลักสูตรฝกอบรม หลักสตูรใดนอกเหนือ 
จากที่มีในแผนประจําป กรุณาแจงใหสํานักฯ ทราบดวยคะ รวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ ของทานในเรื่องตางๆ เปนสิ่งมคีาสาํหรับเรา
อยางยิ่ง ในการนําไปพัฒนาปรบัปรุงการทํางาน  
 ในปนี้ เราจัดหลักสูตรใหมๆ ซ่ึงไดนําเสนอไวในปฏิทินการฝกอบรมประจําป และทางเว็บไซตของสํานักฯ 
http://blpd.dss.go.th/training จึงขอเชิญชวนทานท่ีสนใจสามารถเขาไปดูเพื่อสมัครเขารับการฝกอบรมไดทันตามตองการ 
หวังเปนอยางยิง่ที่จะไดพบกับทาน ในการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ของสํานักฯ สวัสดีคะ 

ปที ่4 ฉบบัที ่39 เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2554 

แนะนําหลกัสูตร 
“แนวทางปฏบิตัิสําหรบั 

นกัทดสอบทางจลุชวีวทิยาอาหาร”  

   แนวทางปฏิบัติสําหรับนักทดสอบทางจุลชีววิทยาอาหาร  
หลักสูตรน้ีอิงมาตรฐาน ISO 7218 -2007 (E) Microbiology 
of food and feeding stuffs – General requirements 
and guidance for microbiological examinations เปน
หลัก  อานตอ..       

 

คําถามจากผูเขาอบรม:  
 วทิยาศาสตรและเทคโนโลยตีางกนัอยางไร 

อานตอ.. 

 

BLPD Corner:  
วาดวยการพฒันาศกัยภาพนกัวิทยาศาสตรกบั
โอกาสในประชาคมอาเซยีน 
ประชาคมอาเซียนเดินทางตามปฏิญญากรุงเทพ เมื่อ
ป พ.ศ. 2510 ต้ังเปาใหสําเร็จ พ.ศ. 2558 อานตอ.. 

 
 

 

Science Update:  
อนัตรายจากบสิฟนอล เอ (Bisphenol A) 
บิสฟนอลเอ (Bisphenol A) หรือ BPA มีชื่อ 

ทางเคมีวา 2,2-bis(4-hydroxyphenyl)
propane หรือ p,p'-isopropylidenebisphenol 
ใชเปนสารในการผลิตพลาสติกชนิดพอลิคารบอเนต 
(polycarbonate; PC) อานตอ.. 

 

BLPD Article:  
โปรแกรมสํานกังาน OpenOffice.org 
ซอฟตแวรสําหรับสรางและแกไขงานเอกสาร
รูปแบบโอเพนด็อกคิวเมนต ซึ่งเปนชื่อของ
รูปแบบแฟมสําหรับจดัเก็บเอกสารสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสอยางตารางคํานวณ อานตอ.. 

http://blpd.dss.go.th/training
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พิธีลงนามบันทึกขอตกลง 
ความรวมมือดานการฝกอบรม ระหวาง  

กรมวทิยาศาสตรบริการ กบั  
สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ  
วันอังคารที ่16 สิงหาคม 2554  

ปท่ี 4 ฉบับท่ี 39  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 

 

กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

 พศ. สาร                                                     BLPD Newsletter 

BLPD Corner BLPD Corner BLPD Corner : : : วาดวยการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร  
by Chanok            กับโอกาสในประชาคมอาเซียน                            

สถานทีอ่บรม อาคารสถานศกึษาเคมี กรมวิทยาศาสตรบรกิาร 
75/7 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
รายละเอียดเพิม่เติม รายละเอียดเพิม่เติม http://blpd.dss.go.th/training  
สมัครออนไลนไดที่  สมัครออนไลนไดที่  http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining 
ติดตอสอบถามติดตอสอบถาม: คุณจรวยพร (blpdtraining@gmail.com, blpd@dss.go.th)  
โทรศัพทโทรศัพท 0 2201 7460 โทรสารโทรสาร 0 2201 7461 Science UpdateScience UpdateScience Update   

สวัสดคีรับ  ทานสมาชิกพศ.สาร ทุกทาน  
 

เจอขอมูลอางอิงเสนอโดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เรื่อง “ประชาคมอาเซียน” 
ขอมูลโดยสรุปดังน้ี 

1. ประชาคมอาเซยีน เดินทางตามปฏิญญากรุงเทพเมื่อป พ.ศ. 2510 
ตั้งเปาใหสําเร็จ พ.ศ.2558  

2. ประชาคมอาเซยีนแบงออกเปนสามเสาหลัก คือ 
 

a. ประชาคมสังคมและวฒันธรรม  
b. ประชาคมเศรษฐกิจ และ 

c. ประชาคมอาเซยีน ใชคติพจน “One Vision, One Identity, One Community” แปลเปนไทย  
“หน่ึงวิสยัทัศน หน่ึงเอกลักษณ หน่ึงประชาคม” 

 

ทั้งน้ีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนเพื่อรวมกันเปนหน่ึง  ใหอาเซียนเปนสังคมเอกภาพ เอ้ืออาทรตอกัน มีความเปนอยูที่ดี 
พั ฒ น า ทุ ก ด า น  แ ล ะ มี ค ว า ม มั่ น ค ง ท า ง สั ง ค ม  ข อ ข ย า ย ค ว า ม ดั ง น้ี 
 

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพ่ือการพัฒนามนุษย  บูรณาการดาน
การศึกษา สรางสังคมความรู พัฒนาทรัพยากรมนุษย สงเสริมการจางงานที่เหมาะสม 
สงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขาถึงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สรางเครือขายความ
ปลอดภัยทางสังคม จัดการปญหาสิ่งแวดลอมโลก การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 
ประชาคมเศรษฐกิจ เพ่ือการเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว เคลื่อนยายสินคา 

บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานระหวางกันอยางเสรีมีขีดความสามารถในการแขงขัน
สูง พัฒนาการทางเศรษฐกิจเทาเทียม และบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลกไดอยางสมบูรณ 

 
อานรายละเอียดตอหนาที่ 4 

เดือน ธันวาคม 2555   

C004 การสอบเทยีบพีเอชมิเตอร                                  8-9 ธ.ค. 54 

C007 การสอบเทยีบเครื่องแกววัดปรมิาตร                     13-14 ธ.ค. 54 

Q003 การคํานวณคาสถติิสาํหรับงานวิเคราะหทดสอบ      15-16 ธ.ค. 54 

C001 ความไมแนนอนของการวัดทางสอบเทียบ  20-21 ธ.ค. 54 

“อันตรายจากบิสฟนอล”  
 

บิสฟนอลเอ (Bisphenol A) หรือ BPA มี
ชื่อทางเคมวีา 2,2-bis(4-hydroxyphenyl)
propane หรือ p,p'-isopropylidenebisphenol 
ใชเปนสารในการผลิตพลาสติกชนิดพอลิ
คารบอเนต (polycarbonate; PC) โดยการ
ทําปฏิกิริยาพอลิเมอรแบบควบแนนของสาร 
BPA และคารบอนิลคลอไรด ทําใหมีคุณสมบัติ
ใส แข็ง ทนความรอน จึงนิยมนํามาใชผลติ
ขวดนมเด็ก นอกจากนั้นใชเปนสารในการผลิต 
อีพอกซีเรซิน (epoxy resin) หรือที่เรยีกวา
แลคเกอร เพ่ือใชเคลือบดานในกระปองบรรจุ
อาหาร แตเน่ืองจากแลคเกอรที่ไดจากการใช
บิสฟนอล เอ สามารถหลุดลอกออกมาไดงาย 

 อานรายละเอียดตอ 

http://blpd.dss.go.th/training
http://ceramic.dss.go.th/blpdtraining
mailto:blpdtraining@gmail.com
mailto:blpd@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/training/dwdocuments/planblpd55.pdf
http://blpd.dss.go.th/training/dwdocuments/press37_2554.pdf
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กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

BLPD ArticleBLPD ArticleBLPD Article   : : : โปรแกรมสํานักงาน  OpenOffice.org 

 ในปจจุบัน 
 ชุดโปรแกรมสาํนักงานที่ไดรบัความนิยม คือ ไมโครซอฟทออฟฟศ (Microsoft Office) ซึ่ง เปน

ซอฟตแวรเชิงพาณิชยที่ผูใชตองจายคาลิขสิทธ์ิ (License) เพ่ือใหมีสทิธิในการใชงานโปรแกรมตางๆ ในชุด นอกจากโปรแกรม 
Microsoft Office ยังมีชุดโปรแกรมสาํนักงานอ่ืนๆ ที่มีการใชงานอยางแพรหลายอยูบาง เชน WordStar, StarOffice, GNOME Of-
fice, NeoOffice และ OpenOffice.org เปนตน  

 

ชุดโปรแกรมโอเพนออฟฟศดอทออก (OpenOffice.org ยอวา OOo) พัฒนาข้ึนโดย  ซัน ไมโครซิสเต็มส และอาสาสมัคร 
เปนซอฟตแวรสําหรับสรางและแกไขงานเอกสารรูปแบบโอเพนด็อกคิวเมนต (Open Document File : ODF) ซึ่งเปนชื่อของรูปแบบ
แฟมสําหรับจดัเก็บเอกสารสํานักงานอิเล็กทรอนิกสอยาง ตารางคํานวณ, แผนภูมิ, เอกสารนําเสนอ ฐานขอมูล และเอกสารขอความ  
ถูกพัฒนาโดยคณะกรรมการเทคนคิของสมาคม  OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information 
Standard) ซึ่งเปนหนวยงานมาตรฐานกลางทีไ่มหวังผลกําไร มีหนาที่ในการออกมาตรฐานสําหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส นอกจากน้ียัง
ไดรับการรับรองมาตรฐานนานาชาติ ISO และ IEC อีกดวย (ISO/IEC 26300 : 2006)  ทําใหม่ันใจไดวา  โปรแกรมใดๆ ก็ตามที่ใช
มาตรฐาน ODF จะสามารถเปดอานหรือแกไขเอกสารทีส่รางโดย OpenOffice.org ไดโดยไมมีปญหา ผูใชจึงไมตองกังวลวาขอมูล
ที่มีอยูเดิมจะไมสามารถเปดอานไดถาไมไดใชงานชดุโปรแกรมสํานักงานตวัเดิม นอกจากน้ีชุดโปรแกรม OpenOffice.org ยังรองรับ
ระบบปฏิบัติการไดหลากหลาย  รวมถึงรองภาษาไดมากกวา  110  ภาษา  (รวมถึงภาษาไทย)   

 

ชุดโปรแกรม OpenOffice.org  ปจจุบันไดพัฒนามาจนถึงรุน 3.3 ภายในชดุประกอบดวยโปรแกรมประมวลผลคํา (Writer) 
โปรแกรมแผนตารางทําการ (Calc) โปรแกรมการนําเสนอขอมูล (Impress) โปรแกรมจัดการฐานขอมูล (Base) โปรแกรมงาน
กราฟก (Draw) และโปรแกรมงานเขียนสมการคณิตศาสตร (Math) โปรแกรมของ OpenOffice.org เม่ือนํามาเปรียบเทยีบกับ
โปรแกรมของ Microsoft Office ไดดังน้ี 

Writer   = MS Word   โปรแกรมประมวลผลคําและแกไขเว็บ 
Calc   = MS Excel    โปรแกรมแผนตารางทําการและการคํานวณ 
Impress = MS PowerPoint   โปรแกรมการนําเสนอขอมูล 
Base   = MS Access    โปรแกรมจัดการฐานขอมูล 
Math  = (ไมมีใน MS Office)  โปรแกรมงานเขียนสมการคณติศาสตร/ วทิยาศาสตร 
Draw   = (ไมมีใน MS Office)  โปรแกรมงานกราฟก วาดภาพ สรางแผนผัง  (ทั้งแบบ Bitmap และ Vector) 

 

ขอด ี ขอเสียของ ขอด ี ขอเสียของ OpenOffice.orgOpenOffice.org  
 

 ขอด ี
 สามารถอาน เขียน ไฟล MS Office ได 
 การใชงานใกลเคียงกับ MS Office 
 ความสามารถเทียบเทา MS Office 
 สามารถสงออกเอกสารเปนไฟล PDF/Flash ได 
 เปนซอฟตแวร Opensource ไมข้ึนกับผูผลิตรายใดรายหน่ึง 
 ไมตองเสียคาลขิสิทธ์ิ 
 สามารถติดตั้ง  ใชงาน  ทําซ้ํา  เผยแพร  รวมทั้งแกไขไดโดยไมมีเสียคาใชจาย 
 สามารถแลกเปลี่ยนไฟลกับคนที่ยังใช MS Office  ได 
 รองรับระบบปฏบัิติการหลากหลาย 
 มีรูปแบบไฟลทีเ่ปนมาตรฐาน  ไมข้ึนกับผูผลติรายใดรายหนึ่ง 

 

 
อานรายละเอียดตอหนาที่ 4 
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กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

 

ธรรมชาติของแหลงทุนขนาดใหญ มีการแลกเปลี่ยน หมุนเวียนแรงงานและเงินทุนอยางเสรี แรงงานที่มีคุณภาพมีตัวเลือก
ในงานที่ใหคาตอบแทน คุณภาพชีวิต และคุณภาพสังคมที่ดีได ผูลงทุนตองการเลือกลงทุนในประเทศที่คาแรงต่ํา ผลตอบแทนสูง 
คุณภาพผูปฏิบัติและคุณภาพงานเปนที่ยอมรับในตลาดโลก 
 

ทั้งน้ีตามสตัยาบันความตกลงระหวางประเทศในการรับรองคุณสมบัติผูทํางานซึ่งกันและกัน (Mutual Recognition 
Agreement: MRA) ปจจบัุนลงนามแลว 7 วชิาชีพ คือวศิวกรรม พยาบาล สถาปนิก การสาํรวจ ทันตแพทย แพทย และบัญช ี
(และอยูระหวางการดําเนินการอีกหน่ึงฉบับคอื ดานบุคลากรทองเที่ยว) 
 

จากขอมูลการจัดฝกอบรมของสํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ พบวา
แนวโนมจํานวนผูเขารวมการฝกอบรมเพิ่มข้ึนทุกป จากป พ.ศ. 2552-2554 จํานวนผูเขารวม
การฝกอบรมเปน 1,520, 1672, 2,091 คนตามลําดบั ขอมูลเบ้ืองตนน้ีแสดงใหเห็นวา
ผูประกอบการรวมถึงผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการมีความกระตือรือรนในแงของการพัฒนา
บุคลากรเพิ่มข้ึนเร่ือยมาตามลําดับทําใหบุคลากรหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพ่ิมโอกาสในการกาวสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทย แมยังไมไดทาํความ

ตกลงรับรองคณุสมบัตผิูทํางาน ซึ่งกันและกันโดยตรง หากแตมองในแงของการดึงดดู
ผูลงทุน การพัฒนาคุณภาพ และความถูกตองของการใหบริการ การรักษาซ่ึง
ผลประโยชนดานส่ิงแวดลอม การสงเสริมความปลอดภัยทางสังคมและคณุภาพ 
ชีวิต คือ การเปดโอกาสทางออมใหผูประกอบการมาลงทุน และผูปฏิบัติงาน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถไดรับประโยชนดวยเชนกัน    

BLPD Corner BLPD Corner BLPD Corner : : : วาดวยการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรกับโอกาสในประชาคมอาเซียน     by chanok 

 
ขอเสีย   
 รูปแบบขอมูลอาจเปลี่ยนแปลงบาง หากแลกเปลี่ยนไฟลกับคนอ่ืนที่ใช MS Office จึงจําเปน 
ตองตรวจทานและอาจจะตองแกไข    
 ตองศึกษา เรียนรูเพ่ิมเติม  

 
อยางไรก็ตามการเลือกใชโปรแกรมใดๆ หากโปรแกรมน้ันมีความสามารถใกลเคียงกันแลว คาใชจายดานลิขสทิธ์ิถือเปนสิ่ง

ที่ควรคํานึงถึงอีกขอหน่ึงที่มีสวนในการตดัสินใจเลือกนําโปรแกรมมาใชงาน  เน่ืองจากหากประหยัดคาใชจายในสวนน้ีได จะเปนการ 
ชวยองคกร และตัวเองในการที่จะนําคาใชจายสวนที่ประหยดัไดไปพัฒนาองคกรในดานอ่ืนๆ ใหดีข้ึน 

 
Download Software : http://download.openoffice.org/ 

 Download คูมือการใชงาน : http://mirror.in.th/document/OpenOffice_CompleteBook.pdf 
 

ที่มา :    http://www.stabundamrong.go.th/web/book/53/b16_53.PDF 
 http://th.wikipedia.org/wiki/OpenDocument 

http://www.gits.net.th/knowledge/newsletter/TipAndTechnique/index.asp?MenuID=378&Book=20 
 

ลัดดาวัลย  เยยีดยัด 
laddawan@dss.go.th 

BLPD ArticleBLPD ArticleBLPD Article   : : : โปรแกรมสํานักงาน  OpenOffice.org 

ชนก  ทวมจร 
chanok@dss.go.th 

http://download.openoffice.org/
http://mirror.in.th/document/OpenOffice_CompleteBook.pdf
http://www.stabundamrong.go.th/web/book/53/b16_53.PDF
http://th.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
http://www.gits.net.th/knowledge/newsletter/TipAndTechnique/index.asp?MenuID=378&Book=20
mailto:laddawan@dss.go.th
mailto:chanok@dss.go.th
Administrator
logoiso
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คําถามจากผูเขาอบรม คําถามจากผูเขาอบรม คําถามจากผูเขาอบรม : : : วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
เบญจพร    บริสุทธ์ิ  

benchaporn@dss.go.th 

กรมวิทยาศาสตรบริการ  (วศ.) ISO 9001 QMS 002 

สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ(พศ.) 
Bureau of Laboratory Personnel Development 

ถามถามถาม วิทยาศา สตรและเทคโนโลยีตางกันอยางไร 
 
ตอบตอบตอบ   แตกตางกันคอื  

วิทยาศาสตร เปน ความรูทีไ่ดโดยการสังเกต วดั ช่ัง ตวง และคนควา มีกา รบันทกึขอมูลเปนหลักฐาน มีเหตผุล 
และอาจเปนการหาองคความรูใหมๆ ที่ไมเคยมีใครทํามากอน 
 
เทคโนโลยี เปน  การประยุกตเอาความรูทางดานวทิยาศาสตร มาใชใหเกิดประโยชน สรางมูลคาเพิ่มใหกับ
สินคาและผลิตภัณฑ 

ที่ปรึกษา 
นางจินตนา  ลกิีจวัฒนะ 
นายอนุสทิธ์ิ  สขุมวง 
 

บรรณาธกิาร  
นางอุมาพร  สขุมวง  

กองบรรณาธกิาร 
นางสาวอรทยั  ลีลาพจนาพร 
นางสาวปทมา  นพรัตน 
นางชุติมา  วิไลพันธ 
 

จัดทาํโดย  
สํานักพัฒนาศกัยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏิบัติการ 

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

ถาทาน  คือ ผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ผูชวยนักวิทย ผูจดัการหองปฏิบัตกิาร ผูจัดการ
คุณภาพ รวมทั้งทานทั้งหลายผูที่เก่ียวของกับงานในสาขาจุลชีววิทยา สํานักฯไดจัดทําหลักสูตรที่นาสนใจ ในท่ีน้ีขอนําเสนอ 

หลักสูตร “““แนวทางปฏิบัติสําหรับนักทดสอบทางจุลชีววิทยาแนวทางปฏิบัติสําหรับนักทดสอบทางจุลชีววิทยาแนวทางปฏิบัติสําหรับนักทดสอบทางจุลชีววิทยา
อาหารอาหารอาหาร””” หลักสูตรน้ีอิงมาตรฐานISO 7218  -2007 (E)  Microbiology 
of food and feeding stuffs – General requirements and guidance 
for microbiological examinations เปนหลัก ใชเวลาฝกอบรม 2 วนั 
โดยการบรรยาย  
  
 ทานผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับความรูครอบคลุมความรูตางๆ  
เร่ิมต้ังแตการวางผังหองปฏิบัติการ การจัดการเคร่ืองแกว อุปกรณ
เครื่องมือตางๆ การรับตวัอยาง การจัดการตัวอยาง ตลอดจนเทคนคิตางๆ
ทุกข้ันตอนที่เก่ียวกับงานวิเคราะหทดสอบ ทางจุลชีววิทยาที่ถูกตองตาม
มาตรฐานสากล จากวิทยากรผูเชี่ยวชาญ ในงานวิเคราะหทดสอบ สาขา
จุลชีววิทยา โดยเฉพาะดานอาหาร และผลิตภณัฑอาหารตางๆ 
  

 

สิ่งสาํคัญทีท่านจะไดรับจากการเขารับการฝกอบรมหลักสูตร คือความมั่นใจของทานและความเชื่อม่ันของผูรับบริการ ที่จะ
บอกใหทุกทานที่เก่ียวของวา ผลการวิเคราะหจุลินทรยีที่พบ หรือไมพบน้ัน อยูทีผ่ลิตภณัฑตัวอยางทีท่านวิเคราะหจริงๆ  

 
สนใจสมัครเขาอบรมดูรายละเอียดที่ http://blpd.dss.go.th/training 
 

อรทัย  ลีลาพจนาพร 
oratai@dss.go.th 

แนะนําหลกัสูตร แนะนําหลกัสูตร แนะนําหลกัสูตร :::   แนวทางปฏิบัติสําหรับนักทดสอบทางจุลชีววิทยาอาหาร  

http://blpd.dss.go.th/training
mailto:oratai@dss.go.th
mailto:benchaporn@dss.go.th
mailto:blpd@dss.go.th
mailto:blpd@dss.go.th
http://blpd.dss.go.th/
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