
                          

          

                                 16  มิถุนายน  2560 

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

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

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. รายละเอียดงานสัมมนา  SAC  Southern 2017   

  2. ก าหนดการสัมมนาวชิาการ 

  3. แบบตอบรับเขา้ร่วมสัมมนา 

 

  บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากดั ไดก้ าหนดจดังานสัมมนาวิชาการ SAC Southern 2017  (Sithiporn 

Scientific & Technology Conference)  ข้ึนในวนัพฤหสับดีท่ี 20 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารศูนยท์รัพยากรการเรียนรู้(ตึก LRC) 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  งานสัมมนาวิชาการและงานแสดงเคร่ืองมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จดั

ข้ึนเพื่อมุ่งหวงัให้ความรู้แก่ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาในดา้นต่างๆ เช่น เทคนิคการวิเคราะห์ใหม่ๆ ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยี

เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ และวิชาการท่ีจ าเป็นส าหรับดูแลจดัการห้องปฏิบติัการ ซ่ึงเชิญวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาให้

ความรู้ โดยผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

  บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากดั ใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือตวัแทนจากหน่วยงานเขา้ร่วมสัมมนาวิชาการ

ดงักล่าว โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ทางแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา ตามเอกสารแนบ ได้ตั้งแต่วนัน้ี จนถึงวนัท่ี 13 

กรกฎาคม 2560 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง 

 

 ( ดร.เพอชา เฮงตระกลู ) 
 กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
 

โทรศพัท ์: 02-433-8331 ต่อ 201 
โทรสาร  : 02-433-1679, 02-434-9510 
E-mail    : sa-spd-3@sithiphorn.com, rangsiya@sithiphorn.com 

mailto:sa-spd-3@sithiphorn.com


 
รายละเอยีดการจัดงานสัมมนาวชิาการ ณ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

ช่ืองาน   SAC Southern 2017 (Sithiporn Scientific & Technology Conference)  

ลกัษณะงาน  งานสัมมนาวชิาการดา้นเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ 

สถานทีจั่ดงาน ชั้น 8 อาคารศูนยท์รัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC)  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่           

จ.สงขลา 

วนัและเวลาจัดงาน วนัพฤหสับดีท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  เวลา 8:00 น. – 16:00 น. 

รูปแบบการจัดงาน งานสัมมนาวชิาการ และจดัแสดงเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ 
 

วตัถุประสงคก์ารจดังาน 

 เพื่อให้ความรู้แก่ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาในหลายๆ ดา้น เก่ียวกบัเทคนิคการวิเคราะห์ใหม่ๆ ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี

และวชิาการท่ีจ าเป็นส าหรับการดูแลจดัการหอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ 

กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนา 

 อาจารย ์ นกัวชิาการ  นกัวทิยาศาสตร์  วศิวกร  นกัวเิคราะห์วจิยั  นกัเคมีในหอ้งปฏิบติัการในหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน 

วทิยากร 

 วทิยากรผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ 

 

ผูจ้ดังาน  

บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากดั  

 

ลงทะเบียนตอบรับเขา้ร่วมสัมมนา  

            ตามเอกสารแนบ ไดต้ั้งแต่วนัน้ี จนถึงวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2560 



ก าหนดการสัมมนาวชิาการ  

        ห้องประชุม LRC 1 ช้ัน 8  อาคารศูนยท์รัพยากรการเรียนรู้(ตึก LRC)  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   

 วนัพฤหัสบดทีี่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา (น.) กจิกรรม วทิยากร 

08:00 – 08:45 ลงทะเบียน รับเอกสาร  
08:45 – 09:00 กล่าวเปิดงาน ดร.เพอชา เฮงตระกลู  

กรรมการผูจ้ดัการ 
09:00 – 10:00 Advancements in Liquid Chromatography คุณทยาว ีวรีะวงศจ์นัทร์  

แผนกขาย APD-C 
10:00 – 10:20 Coffee Break  
10:20 – 11:30 Tools  for Targeted Analysis using Mass Spectrometry คุณสุภาณี จนัทร์ทิพยพ์ิมาน  

แผนกขาย MSD  

12:00 – 13:00 พกัรับประทานอาหารกลางวนั + กิจกรรมแจกของรางวลั  
13:00 – 14:00 เคร่ืองวเิคราะห์ Proximate (Protein, Fat, Fiber) กบัการใชง้านท่ีหลากหลาย คุณณฐัราภรณ์ เกตุแกว้   

Application Chemist 

14:00 – 14 :20 Coffee Break  
14:20 – 15:20 เทคนิค NIR กบัการประยกุตใ์ชง้านในปัจจุบนั 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  

                  ห้องประชุม LRC 2 ช้ัน 8  อาคารศูนยท์รัพยากรการเรียนรู้(ตึก LRC)  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์    

              วนัพฤหัสบดทีี่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560    

 

 เวลา (น.) กจิกรรม วทิยากร 

08:00 – 08:45 
 

ลงทะเบียน รับเอกสารและของท่ีระลึก  

08:45 – 09:00 กล่าวเปิดงาน ณ หอ้ง LRC 1 ดร.เพอชา เฮงตระกลู  
กรรมการผูจ้ดัการ 

09:00 – 10:00 เพิ่มประสทิธิภาพในการท าพซีีอาร์และการบ ารุงรักษาเคร่ืองเซนตฟิิวส์ 

Taking charge of your PCR Environment and centrifuge clinic. 

คุณปอรวี ประมูลกิจ 
Application Specialist  

EPPENDORF (Thailand) 

10:00 – 10:20 Coffee Break  
10:20 – 11:10 การเตรียมตวัอยา่ง การใช ้Solid Phase Extraction (SPE) คุณเชาวลิต น่ิงนอ้ย  

Application Chemist 
11:10 – 12:00 การวเิคราะห์ปรอทโดยไม่ตอ้งเตรียมตวัอยา่ง ภายใน 5 นาที คุณธรรมรงค ์ กล่ินรอด 

แผนกขาย APD/S 

12:00 – 13:00 พกัรับประทานอาหารกลางวนั + กิจกรรมแจกของรางวลั  
13:00 – 14:00 Laboratory Water Purification วิทยาการจาก Merck Millipore 

14:00 – 14 :20 Coffee Break  
14:20 – 15:20    ความปลอดภยัในการใชง้านตูชี้วนิรภยั ตูดู้ดควนัและตูก้รองอากาศสะอาด 

 ( Biosafety Awareness; BSC, Fume Hood and Laminar Flow) 
คุณขตัติยา สอนสนาม 

ESCO Life Science (Thailand) 

15:20 – 15:45 กิจกรรมถาม-ตอบ  
15:45 – 16:00 กิจกรรมแจกของรางวลั ณ หอ้ง LRC 1  
16:00 – 16:10 กล่าวปิดงาน ณ หอ้ง LRC 1 ดร.เพอชา เฮงตระกลู  

กรรมการผูจ้ดัการ 



 

                  แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา SAC Southern  2017  

วนัพฤหัสบดทีี่ 20 กรกฎาคม 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 ่13 กรกฎาคม 2560 

ส่งแบบตอบรับหรือสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่

1. คุณไตรภพ    โทร. 083-5428007 , คุณรังสิยา โทร.02 4338331 ต่อ 201 

2. E-mail : sa-spd-3@sithiphorn.com,  rangsiya@sithiphorn.com  

3. โทรศพัท ์: 02 4338331 ต่อ 201  Fax : 02 4331679, 02 4349510 


