ใบสมัครทดสอบทางวิ ชาการ
ครังที
้ ่ 1/2561 วันที่ 3 เดือน พฤศจิ กายน พ.ศ. 2561
ขึน้ ทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร สาหรับอุตสาหกรรมอาหาร
1. ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................................................................................
Name-Surname (Mr./Mrs./Ms.)……………………………………………………………………………......…………………
2. ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั (ทีส่ ามารถติดต่อได้).......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์บา้ น…………………………..มือถือ..........................................E-mail.................................................................
3. สถานทีท่ างานปจั จุบนั ..........................................................................................ตาแหน่ง.................................................
ทีอ่ ยู่..................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์..............................................โทรสาร........................................E-mail………..……………..................................
4. จบการศึกษาจาก....................................................................คณะ....................................................................................
สาขาทีส่ าเร็จ.........................................................................................ปี การศึกษา...........................................................
คุณสมบัตผิ สู้ มัคร  ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 ปริญญาตรีวทิ ยาศาสตร์สาขาอื่น (ต้องมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหารอย่างน้อย 3 ปี )
เช่น สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ สาขาเคมี สาขาจุลชีววิทยา เป็ นต้น
5. ในกรณีทท่ี ่านเคยผ่านการทดสอบทางวิชาการ เพื่อขึน้ ทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ดา้ นอาหารฯ (ครัง้ ล่าสุด)
ครัง้ ที่ 1 เมื่อเดือน..............................................พ.ศ............................รหัสเลขทีส่ อบ..................................................
ครัง้ ที่ 2 เมื่อเดือน..............................................พ.ศ............................รหัสเลขทีส่ อบ..................................................
คะแนนสอบครัง้ ทีผ่ ่านมา (ท่านสามารถเก็บคะแนนสอบไว้ได้เป็ นเวลา 1 ปี ) ครัง้ ที.่ .....ปี ........... ครัง้ ที.่ ....ปี ...........
(1) หมวดวิชาเคมีอาหาร
............
............ คะแนน
(2) หมวดวิชาจุลชีววิทยาอาหาร
............
............ คะแนน
(3) หมวดวิชาประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร
............
............ คะแนน
(4) หมวดวิชาแปรรูปอาหารและวิศวกรรมอาหาร
............
............ คะแนน
6. ต้องการให้ออกเอกสารใบเสร็จรับเงินในนามของ
 บุคคล
 หน่วยงาน/บริษทั เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี..........……………………………………………......
ทีอ่ ยู่สาหรับออกใบเสร็จรับเงิน…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาใบปริญญาบัตรพร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
หนังสือรับรองการทางาน 3 ปี พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
(กรณีจบไม่ตรงสาขาวิทยาศาสตร์ดา้ นอาหาร หรือ สาขาทีเ่ กีย่ วข้อง)
 หนังสือรับรองการเปลีย่ นชื่อ-สกุล (ในกรณีทเ่ี อกสารไม่ตรงกัน)
 หลักฐานการชาระเงิน 1,605 บาท (รวม VAT 7 %)





ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทัง้ หมดทีข่ า้ พเจ้าให้ไว้ขา้ งต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ข้าพเจ้ารับทราบและจะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีส่ มาคมกาหนดและทีจ่ ะมีการกาหนด และ/หรือ แก้ไขเพิม่ เติมในภายหน้าด้วย
**หมายเหตุ หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร สามารถส่งด้วยตนเอง หรือ
ทางไปรษณียไ์ ด้ท่ี สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
ตูป้ ณ.1037 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10903
ติดต่อ : E-mail : cfop@fostat.org พัชรี แดงด้วง โทร 02-9428528 ต่อ 105

ลงชื่อ.................................................................ผูส้ มัคร
(.........................................................................)
วันที.่ ..............เดือน............................พ.ศ....................
F-51
Rev.00 Date:………

หลักการและเหตุผล
การพัฒนานักวิทยาศาสตร์ดา้ นอาหาร ให้มอี งค์ความรูแ้ ละตระหนักถึงความปลอดภัยของอาหารอยู่เสมอ
เป็ นการสร้างความเชื่อมันในด้
่ านคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยแก่ผบู้ ริโภค ซึ่งเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับการ
เสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารไทย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
(FoSTAT) สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร (AIAC)
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (FTI) และคณะกรรมการธุรกิจเกษตรและอาหาร สภาหอการค้าแห่งประทศไทย (BoT) จึงจัด “การขึน้
ทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ดา้ นอาหารสาหรับอุตสาหกรรมอาหาร” เพื่อเป็ นกิจกรรมส่งเสริมการเพิม่ ขีดความสามารถ
ของบุค ลากรในภาคอุ ต สาหกรรมอาหาร โดยผ่ านกระบวนการให้ค วามรู้ท่ีถูก ต้อ งทัง้ ในแง่ว ิช าการ กฎหมาย
จรรยาบรรณ ร่วมกับการเพิ่มประสิทธิภ าพในการถ่ายทอดข้อ มูล ข่าวสารระหว่างองค์กรทางด้านอาหารต่ างๆ
ทางด้านอาหาร เพือ่ เป็นการวางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารให้ต่อเนื่องและยังยื
่ นต่อไป
วิ ชาที่ใช้สอบ
 หมวดความรู้ด้านวิ ทยาศาสตร์ทางอาหาร

หมวดวิชาเคมีอาหาร
- หมวดวิชาจุลชีววิทยาอาหาร
-

 หมวดความรู้ด้านเทคโนโลยีทางอาหาร

หมวดวิชาประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร
- หมวดวิชาแปรรูปอาหาร
- หมวดวิชาวิศวกรรมอาหาร
-

คุณสมบัติผสู้ มัคร
 สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือ
 สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้อง (ต้องมีประสบการณ์ทางานในอุตสาหกรรมอาหารไม่น้อยกว่า 3 ปี)

*** ตรวจสอบรายชื่อ / เลขที่สอบ ได้ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ทาง www.fostat.org ***
** ค่าสมัครสอบ ท่านละ 1,605 บาท (รวม Vat 7%) **
วิ ธีการสมัคร
 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี www.fostat.org/certified-food-professional/
 ส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร และหลักฐานการชาระเงินมายังสมาคมฯ
- Fax. 02-9428527
- Email : cfop@fostat.org
- ไปรษณีย์ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ. 1037 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ จตุจกั ร กทม. 10903
วิ ธีการชาระเงิ น

สมาคมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหารแห่ งประเทศไทย
ตู้ ปณ. 1037 ปณฝ. เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม. 10903

 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทบัญชี เงินฝากออมทรัพย์

เลขที่ 374-1-60907-6 ชือ่ บัญชี “สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย”
 เช็คสังจ่
่ าย “สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย”

ติ ดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 02-9428528 ต่อ 105 E-mail : cfop@fostat.org

หากไม่มผี รู้ บั !! กรุณาส่งต่อไปยังผูจ้ ดั การฝา่ ยฝึ กอบรมหรือฝา่ ยบุคคล

สิ่ งตีพิมพ์

