
                             

          

                                 12   เมษายน  2560 

เร่ือง ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาวชิาการ SAC Northern 2017  (Sithiporn Scientific & Technology Conference) 

เรียน คณบดี / ผูอ้  านวยการ / อาจารย ์/ ผูจ้ดัการ / หวัหนา้ฝ่าย และท่านผูมี้อุปการะคุณ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. รายละเอียดงานสัมมนา  SAC  Northern 2017   

  2. ก าหนดการสัมมนาวชิาการ 

  3. แบบตอบรับเขา้ร่วมสัมมนา 

 

  บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากดั ร่วมกับ บริษทั เอส.เอ. (เชียงใหม่) จ  ากดั ได้ก าหนดจดังานสัมมนา

วิชาการ SAC Northern 2017  (Sithiporn Scientific & Technology Conference)  ข้ึนในวนัศุกร์ท่ี 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง

ประชุมอินทนิล และหอ้งประชุมบวัตอง ชั้น 1 ส านกับริการวชิาการ  (Uniserv) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

  งานสัมมนาวิชาการและงานแสดงเคร่ืองมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จัดข้ึนเพื่อมุ่งหวงัให้ความรู้แก่

ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาในดา้นต่างๆ เช่น เทคนิคการวิเคราะห์ใหม่ๆ ความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยีเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ และ

วชิาการท่ีจ าเป็นส าหรับดูแลจดัการหอ้งปฏิบติัการ ซ่ึงเชิญวทิยากรผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาใหค้วามรู้ โดยผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาไม่

เสียค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

  บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากดั และ บริษทั เอส.เอ. (เชียงใหม่) จ  ากดั ใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือตวัแทน

จากหน่วยงานเขา้ร่วมสัมมนาวิชาการดงักล่าว โดยท่านสามารถลงทะเบียนไดท้างแบบตอบรับเขา้ร่วมสัมมนา ตามเอกสาร

แนบ ไดต้ั้งแต่วนัน้ี จนถึงวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง 

 

 ( ดร.เพอชา เฮงตระกลู ) 
 กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 

โทรศพัท ์: 053-247897-901 
โทรสาร  : 053-247902 
E-mail    : Sales@sa-chiangmai.com 
 

mailto:Sales@sa-chiangmai.com


 
 

รายละเอยีดการจัดงานสัมมนาวชิาการ จังหวดัเชียงใหม่ 

 

ช่ืองาน   SAC Northern 2017 (Sithiporn Scientific & Technology Conference)  

ลกัษณะงาน  งานสัมมนาวชิาการดา้นเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ 

สถานทีจั่ดงาน ณ หอ้งประชุมอินทนิลและหอ้งประชุมบวัตอง ชั้น 1 ส านกับริการวชิาการ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

วนัและเวลาจัดงาน วนัศุกร์ท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  เวลา 8:00 น. – 16:10 น. 

รูปแบบการจัดงาน งานสัมมนาวชิาการ และแสดงเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ 
 

วตัถุประสงคก์ารจดังาน 

 เพื่อให้ความรู้แก่ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาในหลายๆ ดา้น เก่ียวกบัเทคนิคการวิเคราะห์ใหม่ๆ ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี

และวชิาการท่ีจ าเป็นส าหรับการดูแลจดัการหอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ 

กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนา 

 อาจารย ์ นกัวชิาการ  นกัวทิยาศาสตร์  วศิวกร  นกัวเิคราะห์วจิยั  นกัเคมีในหอ้งปฏิบติัการในหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน 

วทิยากร 

 วทิยากรผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ 

 

ผูจ้ดังาน  

บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากดั ร่วมกบั บริษทั เอส.เอ. (เชียงใหม่) จ  ากดั  

 



ก าหนดการสัมมนาวชิาการ  

        ห้องประชุมอนิทนิล ช้ัน 1 ส านักบริการวชิาการ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

 วนัศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา (น.) กจิกรรม วทิยากร 

08:00 – 08:30 ลงทะเบียน รับเอกสาร  
08:30 – 08:45 กล่าวเปิดงาน ดร.เพอชา เฮงตระกลู  

กรรมการผูจ้ดัการ 
08:45 – 09:45 Advancements in Liquid Chromatography คุณทยาว ีวรีะวงศจ์นัทร์ ผูจ้ดัการ

แผนกขาย APD-C 
9:45 – 10:05 Coffee Break  
10:05 – 11:00 การเตรียมตวัอยา่ง การใช ้Solid Phase Extraction (SPE) คุณสราวดี วงศเ์ดชเสรีกลุ  

Sales Supervisor 

11:00 – 12:00 เคร่ืองวเิคราะห์ Proximate (Protein, Fat, Fiber) กบัการใชง้านท่ีหลากหลาย คุณสุนทรี ทองหนองบวั  
Application Chemist 

12:00 – 13:00 พกัรับประทานอาหารกลางวนั + กิจกรรมแจกของรางวลั  
13:00 – 14:00 การประยกุตใ์ช ้Mass Spectrometer กบัสนุนไพรไทย คุณนภาภรณ์ แสนศิลา 

Application Chemist 

14:00 – 14 :20 Coffee Break  
14:20 – 15:20 ความส าคญัของการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้ านมดว้ยเคร่ืองมือวเิคราะห์ท่ีทนัสมยั คุณภทัราพรรณ สุคนธรัตน ์

Application Chemist 

15:20 – 15:45 กิจกรรมถาม-ตอบ  

15:45 – 16:00 กิจกรรมแจกของรางวลั  

16:00 – 16:10 กล่าวปิดงาน ดร.เพอชา เฮงตระกลู  
กรรมการผูจ้ดัการ 



                     ก าหนดการสัมมนาวชิาการ  

                  ห้องประชุมบัวตอง ช้ัน 1  ส านักบริการวชิาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

              วนัศุกร์ ที ่26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560   

 

 เวลา (น.) กจิกรรม วทิยากร 

08:00 – 08:30 ลงทะเบียน รับเอกสารและของท่ีระลึก  
08:30 – 08:45 กล่าวเปิดงาน ณ หอ้ง อินทนิล ดร.เพอชา เฮงตระกลู  

กรรมการผูจ้ดัการ 
08:45 – 09:45 เทคนิคการลดเวลาการเตรียมตวัอยา่งดว้ย Acid Chemistry คุณชูชีพ พึ่งสมวงศ ์

Application Chemist 

9:45 – 10:05 Coffee Break  
10:05 – 11:00 การวดัฝุ่ นในบรรยากาศและในสถานประกอบการท างาน คุณทว ีอ าพาพนัธ์ 

นกัวิทยาศาสตร์ช านาญการ 
ศูนยวิ์จยัและพฒันาส่ิงแวดลอ้มโรงงานภาคเหนือ 

11:00 – 12:00    ความปลอดภยัในการใชง้านตูชี้วนิรภยั ตูดู้ดควนัและตูก้รองอากาศสะอาด 
 ( Biosafety Awareness; BSC, Fume Hood and Laminar Flow) 

คุณขตัติยา สอนสนาม 
ESCO Life Science (Thailand) 

12:00 – 13:00 พกัรับประทานอาหารกลางวนั + กิจกรรมแจกของรางวลั  
13:00 – 14:00 อะไรคือเคร่ืองชัง่ท่ียอดเยีย่มส าหรับงานของคุณ คุณวฒิุ เตชะเกษมบณัฑิต 

บริษทั โอเฮา้ส์ อินโดไชน่า จ  ากดั 

14:00 – 14 :20 Coffee Break  
14:20 – 15:20 “Storage and distribution of pure water” คุณอภิชยั คงศิริวรกลุ 

ผูจ้ดัการบริษทั เอส.เอ.(เชียงใหม่) จ  ากดั 

15:20 – 15:45 กิจกรรมถาม-ตอบ  
15:45 – 16:00 กิจกรรมแจกของรางวลั ณ หอ้ง อินทนิล  
16:00 – 16:10 กล่าวปิดงาน ณ หอ้ง อินทนิล ดร.เพอชา เฮงตระกลู  

กรรมการผูจ้ดัการ 



 

                  แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา SAC Northern 2017  

วนัศุกร์ ที ่26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560   
 

หน่วยงาน/บริษทั ________________________________________________________________________________ 

ท่ีอยู_่__________________________________________________________________________________________ 

โทรศพัท ์_______________________________________________ โทรสาร _______________________________ 

1. ช่ือ-สกุล ____________________________________________________________________ 

ต าแหน่ง ____________________________________________________________________ 

โทรศพัทมื์อถือ ________________________ E-mail ________________________________ 

** หวัขอ้เขา้รับฟังการบรรยาย............................................................................. 

2. ช่ือ-สกุล ____________________________________________________________________ 

ต าแหน่ง ____________________________________________________________________ 

โทรศพัทมื์อถือ ________________________ E-mail ________________________________ 

** หวัขอ้เขา้รับฟังการบรรยาย............................................................................. 

3. ช่ือ-สกุล ____________________________________________________________________ 

ต าแหน่ง ____________________________________________________________________ 

โทรศพัทมื์อถือ ________________________ E-mail ________________________________ 

** หวัขอ้เขา้รับฟังการบรรยาย............................................................................. 

4. ช่ือ-สกุล ____________________________________________________________________ 

ต าแหน่ง ____________________________________________________________________ 

โทรศพัทมื์อถือ ________________________ E-mail ________________________________ 

** หวัขอ้เขา้รับฟังการบรรยาย............................................................................. 

หมายเหต ุ

1. ไม่มีค่าใชจ่้ายตลอดงาน พร้อมร่วมกิจกรรมและร่วมลุน้รางวลัภายในงาน 

2. กรุณาส่งแบบตอบรับ ภายในวนัที ่19 พฤษภาคม 2560 

ส่งแบบตอบรับหรือสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่

1. คุณภูมินทร์ (มินทร์)  โทร. 081-9513319 , คุณอรดา (แตง) โทร.081-8834366 

2. E-mail : office@sa-chiangmai.com หรือ sales@sa-chiangmai.com 

3. โทรศพัท ์: 053-247897-901  Fax : 053-247902 

mailto:office@sa-chiangmai.com%20หรือ
mailto:sales@sa-chiangmai.com

