บริ ษัท จาร์ พา เท็คเซ็ นเตอร์ จากัด
Charpa Techcenter Co.,Ltd.
15 สิงหาคม 2562
เรื่อง เชิญเข้าร่วมสัมมนา “การประยุกต์ใช้เครื่องวัดเนื้อสัมผัสเพื่อการวิจยั และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์”
เรียน ผูจ้ ดั การโรงงาน / ผูจ้ ดั การฝา่ ยควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สิง่ ที่ส่งมาด้วย

1. กาหนดการสัมมนา
2. ใบลงทะเบียนเข้าฟงั การสัมมนา

ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสาอางในปจั จุบนั นัน้ จะต้องมีรูปร่างลักษณะ สีสนั ที่ถูกใจ มีเนื้อสัมผัสที่แข็งกรอบหรือ
นุ่ มนวลตามความมุ่งหวังของผูบ้ ริโภค รวมทัง้ ต้องมีการบรรจุดว้ ยภาชนะบรรจุทอ่ี อกแบบมาให้เตะตา ใช้งานได้สะดวกและ
แข็งแรงพอทีจ่ ะบรรจุอาหารหรือเครื่องสาอางให้คงรูปได้โดยไม่แตกหักหรือเสียหายไปก่อนถึงมือผูบ้ ริโภค
เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัสเป็ นอุปกรณ์หนึ่งทีจ่ ะช่วยให้ผผู้ ลิตสามารถใช้เพื่อวิจยั และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
อาหารและเครื่องสาอางให้มคี ุณสมบัติเนื้อสัมผัสถูกต้องตรงตามความคาดหวังของผู้บริโภค นอกจากนี้ยงั สามารถนามาใช้
ตรวจสอบคุณภาพของฟิ ล์ม หรือ ผลิตภัณฑ์ท่นี ามาใช้เป็ นภาชนะบรรจุ รวมทัง้ ประยุกต์ใช้เพื่อตรวจสอบความสะดวกและ
เหมาะสมของภาชนะบรรจุทน่ี ามาใช้งานอีกด้วย
บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จากัด ซึง่ เป็ นตัวแทนจาหน่ ายเครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส จากบริษัท Stable Micro
Systems แห่งประเทศอังกฤษ จึงได้จดั สัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การประยุกต์ใช้เครื่องวัดเนื้อสัมผัสเพื่อการวิจยั และควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์” ขึน้ เพื่อให้เข้าใจและสร้างสรรค์ประยุกต์การวัดเนื้อสัมผัสให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งานทัง้ ใน
ผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่ใช่อาหาร โดยมี ผศ.ดร.มาศอุบล ทองงาม ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็ นวิทยากรร่วมกับ Mr. Paul Brown จากบริษทั Stable Micro
Systems, UK ในวันจันทร์ท่ี 16 กันยายน 2562 ตัง้ แต่เวลา 9:30-16:00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้อง
MR214-215 โดยมีรายละเอียดการสัมมนาดังเอกสารแนบ
ผูส้ นใจสามารถสมัครเข้าฟงั สัมมนาได้ฟรีหน่ วยงานละ 2 ท่าน ท่านผู้สนใจเพิม่ เติมเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท
โดยส่งใบลงทะเบียนเข้าร่วมฟงั การสัมมนามาทีโ่ ทรสาร 02 7486969, analysis@charpa.co.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
ได้ท่คี ุณกนกวรรณ กาจัด โทรศัพท์ 087 676 2205, 02 3993059-62 ต่อ 134 ทัง้ นี้บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการพิ
จารณา
์
ผูเ้ ข้าร่วมฟงั การสัมมนาและจากัดจานวนผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาไม่เกิน 100 ท่าน
หมายเหตุ : ทางบริษทั ฯจะยืนยันทีน่ งั ่ และหมายเลขลงทะเบียนเข้าฟงั การสัมมนา ทาง e-mail ของผูส้ มัครหรือผู้
ประสานงานทีผ่ สู้ มัครแจ้งไว้ในใบสมัครเท่านัน้
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนลินรัตน์ นนทเกียรติศริ )ิ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยขายและเทคนิค
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กาหนดการสัมมนา
“การประยุกต์ใช้เครื่องวัดเนื้ อสัมผัสเพื่อการวิ จยั และควบคุมคุณภาพผลิ ตภัณฑ์”
วันที่ 16 กันยายน 2562
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้อง MR214-215
เวลา
9:30 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:15
14:15 – 14:30
14:30 – 15:30

หัวข้อ

วิ ทยากร

ลงทะเบียน
หลักการวัดลักษณะเนื้อสัมผัส
พักรับประทานของว่าง
คุณสมบัตแิ ละการทางานของเครือ่ งวัดลักษณะเนื้อสัมผัส
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การประยุกต์ใช้เครือ่ งวัดเนื้อสัมผัสเพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
พักรับประทานของว่าง
การประยุกต์ใช้เครือ่ งวัดเนื้อสัมผัสเพือ่ ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่ใช่อาหาร

ผศ.ดร.มาศอุบล ทองงาม
Mr. Paul Brown
Mr. Paul Brown
Mr. Paul Brown

แบบลงทะเบียนการสัมมนา
***เพื่อลดการใช้ทรัพยากรผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถ Download เอกสารสัมมนาได้ ณ จุดลงทะเบียน***
ชือ่ -นามสกุลผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา (ตัวบรรจง)
1. _________________________________________ ตาแหน่ง__________________________________
2. _________________________________________ ตาแหน่ง__________________________________
หน่วยงาน/บริษทั ________________________________________________________________________
โทรศัพท์________________________________________ โทรสาร_________________________________
ผูป้ ระสานงาน________________________________Email/โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้_______________________
ค่าลงทะเบียน (กรุณาระบุ) ยอดชาระรวม ___________ บาท (500 บาท / ท่าน สาหรับท่านที่ 3 ขึน้ ไป)
การชาระค่าฝึกอบรม (กรุณาระบุ)
โอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนพระราม3 บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 057-1-05001-3
โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลบางนา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 086-1-30113-7
สังจ่
่ ายในนาม : บริษทั จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จากัด เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร 3011463697
ออกใบเสร็จในนาม
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
***กรุณากรอกแบบลงทะเบียนพร้อมส่งหลักฐานการชาระเงิ นภายในวันที่ 10 กันยายน 2562 ***
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