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ชื่อหองปฏิบัติการ : ศูนยทดสอบทางวิทยาศาสตร คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสริุนทร 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 145 หมูที่ 15 ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง 

 จังหวัดสุรนิทร 32000

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0262

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสด ุ/ รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

1  น้ําบรโิภคในภาชนะ  - Coliforms  Standard Methods for the Examination 

 บรรจุที่ปดสนิท    MPN/100 mL  of Water and Wastewater APHA,

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 9221 B, C

 - Escherichia coli  Standard Methods for the Examination 

   Detected or not detected/100 mL  of Water and Wastewater APHA,

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 9221 B, C, F

 - Salmonella  spp.  AFNOR certificate  

   Detected or not detected/100 mL  No. BIO-12/16-09/05

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 ฉบับที่ 2

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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   ที่ อว 0303/4176

ชื่อหองปฏิบัติการ : ศูนยทดสอบทางวิทยาศาสตร คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสริุนทร 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 145 หมูที่ 15 ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง 

 จังหวัดสุรนิทร 32000

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0262

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสด ุ/ รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

2  น้ําบาดาล  - Coliforms  Standard Methods for the Examination 

   MPN/100 mL  of Water and Wastewater APHA,

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 9221 B, C

 - Escherichia coli  Standard Methods for the Examination 

   Detected or not detected/100 mL  of Water and Wastewater APHA,

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 9221 B, C, F

3  น้ํา  - Salmonella  spp.  AFNOR certificate  

   Detected or not detected/100 mL  No. BIO-12/16-09/05

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 ฉบับที่ 2

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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   ที่ อว 0303/4176

ชื่อหองปฏิบัติการ : ศูนยทดสอบทางวิทยาศาสตร คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสริุนทร 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 145 หมูที่ 15 ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง 

 จังหวัดสุรนิทร 32000

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0262

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสด ุ/ รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

4  น้ําแข็ง  - Coliforms  Standard Methods for the Examination 

   MPN/100 mL  of Water and Wastewater APHA,

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 9221 B, C

 - Escherichia coli  Standard Methods for the Examination 

   Detected or not detected/100 mL  of Water and Wastewater APHA,

 AWWA & WEF, 23
rd
 ed., 2017,

 part 9221 B, C, F

 - Salmonella  spp.  AFNOR certificate  

   Detected or not detected/100 mL  No. BIO-12/16-09/05

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 ฉบับที่ 2

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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   ที่ อว 0303/4176

ชื่อหองปฏิบัติการ : ศูนยทดสอบทางวิทยาศาสตร คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสริุนทร 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 145 หมูที่ 15 ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง 

 จังหวัดสุรนิทร 32000

หมายเลขการรบัรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0262

สถานะของหองปฏิบัติการ :   ถาวร         นอกสถานที่          ชั่วคราว         เคลื่อนที่

ลําดับ วัสด ุ/ รายการที่ทดสอบ / วิธีทดสอบ /

ที่ ผลิตภัณฑที่ทดสอบ ชวงของการทดสอบ เทคนิคที่ใช

5  อาหาร  - Total Viable Plate Count  FDA Bacteriological Analytical Manual 

 - อาหารสาํเร็จรูป      cfu/g  online, Chapter 3, January 2001

   พรอมบริโภค

 - Yeasts and Molds  FDA Bacteriological Analytical Manual 

   cfu/g  online, Chapter 18, January 2001

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 ฉบับที่ 2

กองบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

ขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
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