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ใบสมัครทดสอบทางวิชาการ   

ปี 2565  วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
ขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร  ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

 
1. ช่ือ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................................................. 
    Name-Surname (Mr./Mrs./Ms.)……………………………………………….......................................……………………………......………………… 
2. ที่อยู่ปัจจุบัน (ทีส่ามารถตดิต่อได้)........................................................................................................................................................... 
     ............................................................................................................................................................................................................. 
    โทรศัพทบ์้าน…………………………..มือถือ...............................................E-mail.................................................................................... 
3. สถานท่ีท างานปจัจุบัน...............................................................................................ต าแหน่ง............................................................... 
    ที่อยู่.......................................................................................................................................................................................................  
     .............................................................................................................................................................................................................   
   โทรศัพท์..............................................โทรสาร...............................................E-mail………..…………..................…............................... 
4. จบการศึกษาจาก.........................................................................คณะ..................................................................................................  
   สาขาท่ีส าเรจ็............................................................................................ปีการศึกษา............................................................................ 
   คุณสมบตัิผูส้มัคร       ปริญญาตรสีาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

                  ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สาขาอ่ืน (ต้องมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหารอย่างนอ้ย 3 ปี) 
                      เช่น สาขาพัฒนาผลติภณัฑ์ สาขาเคมี สาขาจุลชีววิทยา เป็นต้น 

5. ในกรณีที่ท่านเคยผ่านการทดสอบทางวิชาการ เพื่อขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารฯ (ครั้งลา่สุดโปรดระบุ)   
     เมื่อวันท่ี 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564                      รหัสเลขที่สอบ............................................ 
   คะแนนสอบครั้งท่ีผ่านมา (ท่านสามารถเก็บคะแนนสอบไวไ้ด้เป็นเวลา 1 ปี)                     
   (1) หมวดวิชาเคมีอาหาร                     ............ คะแนน 
   (2) หมวดวิชาจุลชีววิทยาอาหาร                    ............ คะแนน  

(3) หมวดวิชาประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร       ............ คะแนน 
   (4) หมวดวิชาแปรรูปอาหารและวศิวกรรมอาหาร           ............ คะแนน 
6. ต้องการใหอ้อกเอกสารใบเสร็จรับเงินในนามของ 

 บุคคล     หน่วยงาน/บริษทั เลขประจ าตัวผูเ้สียภาษี..........………………………..................สาขา….............….…………...... 
ที่อยู่ส าหรับออกใบเสร็จรับเงิน…………………………………………………………….............................................…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………........................................................…………………………………………….. 
 
หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 

    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
    ส าเนาใบปริญญาบัตรพร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง  
    ส าเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมเซ็นรบัรองส าเนาถูกต้อง 
    หนังสือรับรองการท างาน 3 ปี พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
         (กรณีจบไมต่รงสาขาวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร หรือ สาขาท่ีเกีย่วข้อง) 
    หนังสือรับรองการเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ในกรณีที่เอกสารไม่ตรงกนั) พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 
    หลักฐานการช าระเงิน 1,605 บาท (รวม VAT 7 % แล้ว) 

 
- ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดที่ข้าพเจ้าใหไ้ว้ข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ  
- ข้าพเจ้ารับทราบและจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีสมาคมก าหนดและที่จะมีการก าหนด และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติม 
  ในภายหน้าด้วย 
 
                                                                  **หมายเหตุ : หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร สามารถส่งด้วยตนเอง หรือทาง

ไปรษณีย์ได้ที่ สมาคมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย 
ตู้ปณ. 1037 ปณฝ. เกษตรศาสตร์ จตจุักร กรุงเทพฯ 10903  
ติดต่อ : E-mail : cfop@fostat.org  โทร 02-9428528 ต่อ 105, 082-5494046 พัชรี  
 
 
 
 

ลงชื่อ.................................................................ผูส้มคัร       
(.........................................................................) 

วนัที.่..............เดอืน............................พ.ศ.................... 
 



 
 
 
 
 
 

   
  
  
  
 
 
 
 

 

 

วิธีการช าระเงิน    
 โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประเภทบัญชี เงินฝากออมทรัพย ์ 
     เลขที่ 374-1-60907-6 ช่ือบัญชี “สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย” 
 เช็คสั่งจ่ายในนาม “สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย” 
ติดต่อสอบถาม :  โทรศัพท ์:  02-9428528 ต่อ 105, 082-5494046 E-mail :  cfop@fostat.org 

ส่ิงตีพิมพ ์

** ค่าสมัครสอบ ท่านละ 1,605 บาท (รวม Vat 7% แล้ว) ** 
วิธีการสมัคร 
 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fostat.org/certified-food-professional/ 
 ส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร และหลักฐานการช าระเงินมายังสมาคมฯ  

     -  Fax. 02-9428527  
     -  Email : cfop@fostat.org 
     -  ไปรษณีย์ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย 
         ตู้ ปณ. 1037  ปทฝ. เกษตรศาสตร์  จตุจักร กรุงเทพฯ  10903 
  
 

คุณสมบัติผู้สมัคร   
 ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรอื 
 ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้อง  
    (ต้องมีประสบการณ์ท างานในอุตสาหกรรมอาหารไม่น้อยกว่า 3 ปี)  
*** ตรวจสอบรายชื่อ / เลขที่สอบ ได้ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ทาง www.fostat.org *** 

หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนานักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร ให้มีองค์ความรู้และตระหนักถึงความปลอดภัยของ
อาหารอยู่เสมอ  เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค  ซึ่ง
เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารไทย สมาคมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร (AIAC) กลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหาร  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) และคณะกรรมการธุรกิจเกษตรและอาหาร 
สภาหอการค้าแห่งประทศไทย (BoT) จึงจัด “การขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารส าหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร” เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
อาหาร โดยผ่านกระบวนการให้ความรู้ที่ถูกต้องทั้งในแง่วิชาการ กฎหมาย จรรยาบรรณ ร่วมกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสารระหว่างองค์กรทางด้านอาหารต่างๆ ทางด้านอาหาร เพื่อเป็น
การวางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารให้ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 

วิชาท่ีใช้สอบ 
 *หมวดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางอาหาร            *หมวดความรู้ด้านเทคโนโลยีทางอาหาร 

    - หมวดวิชาเคมีอาหาร                                     - หมวดวิชาประกันคณุภาพและสุขาภิบาลอาหาร  
   -  หมวดวิชาจุลชีววิทยาอาหาร                            - หมวดวิชาแปรรูปอาหารและวิศวกรรมอาหาร 
 
** คะแนนรวมทุกหมวดความรู้  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60  จึงจะไดร้ับสทิธ์ิในการขึ้นทะเบียนเป็นนักวิทยาศาสตร์
ท่านสามารถเก็บคะแนนในหมวดวิชาที่ทดสอบผ่านไวไ้ดเ้ป็นเวลา 1 ปี และสามารถสมัครสอบใหมไ่ด้ในครั้ง
ต่อไป โดยเสยีค่าธรรมเนยีมในการสมัครสอบใหม่  
  

 
 
 

  
 
 


