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ประกาศสมาคมสารพิษจากเชื้อรา 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง   
The 1st International Conference of Mycotoxicology and 

Annual Meeting of Association of Mycotoxins (AMT), 2017 
--------------------------------------------------------- 

 

  เพ่ือให้การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติสารพิษจากเชื้อรา ครั้งที่ 1  และการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2560 ในวันที่ 10 มกราคม 2560 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย เพ่ือเป็นประโยชน์แก่สังคม
และประเทศชาติต่อไป  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ที่ปรึกษา 
 
      1. Professor Susumu  Kumagai 

2. Professor Johanna Fink-Gremmel  
 3. Professor Mario Giorgi 

4. Professor Jana Hajšlová  
 5. Professor Yoshiko Sugita-Konishi 
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวมาลย์  ค้าเจริญ 
 
คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
 
  1. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. อ านาจ พัวพลเทพ ประธานกรรมการ   
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภา มหากาญจนกุล รองประธานกรรมการ  
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร. กาญจนา อ่ิมศิลป์ รองประธานกรรมการ 
    และประธานอนุกรรมการฝ่ายหารายได้  
  4. ศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง  กรรมการ  
  5. รองศาสตราจารย์ ดร. พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์  กรรมการ 
  6. รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร อิสริโยดม  กรรมการ 
  7. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. วิทยา สุริยาสถาพร กรรมการ  
  8. ดร. อมรา ชินภูติ  กรรมการ 
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รชันี ฮงประยูร  กรรมการ 
  10. อาจารย์ ดร.กนิฐพร วังใน  กรรมการ 
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  11. นายธนภูมิ มณีบุญ  กรรมการ 
  12. นางสาวนฤมล กลางแก้ว  กรรมการ 
  13. อาจารย์ ดร. ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์  กรรมการและประธานอนุกรรมการ 
    ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
  14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร. ศรัญญา พัวพลเทพ กรรมการและประธานอนุกรรมการ
    ฝ่ายวิชาการ  
  15. อาจารย์ ดร. พรรณวิมล ตันหัน  กรรมการและประธานอนุกรรมการ 
    ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล 
  16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร. อุสุมา เจิมนาค กรรมการและประธานอนุกรรมการ
    ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
  17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอุมา เพียซ้าย  กรรมการและประธานอนุกรรมการ 
    ฝ่ายเหรัญญิก สถานที่ และอาหาร 
  18. อาจารย์ ดร. ชัยณรงค์ สกุลแถว  กรรมการและประธานอนุกรรมการ 
    ฝ่ายปฏิคมและจัดหาของที่ระลึก 
  19. อาจารย์ น.สพ.ดร. สมัคร สุจริต  กรรมการและประธานกรรมการ 
    ฝ่ายประสานงานและเลขานุการ 
  20. นางสาวปิยลักษณ์ สินพิทักษ์กุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  21. ดร.จุฑามาศ  คงกะพันธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดนโยบาย รูปแบบ และวางแผนการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้ 
2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้งานประชุมวิชาการฯ เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ 
3. รายงานผลการด าเนินงานของการประชุมวิชาการฯ 
4. อ่ืนๆ ทั้งเห็นสมควรและเหมาะสมหรือตามที่ประธานคณะกรรมการมอบหมาย 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ 
 

1. ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี   ลิม่ทอง  ที่ปรึกษา 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพิไล   สุวรรณฤทธิ์ ที่ปรึกษา 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร   อิสริโยดม  ที่ปรึกษา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี    ฮงประยูร  ที่ปรึกษา 
5. ดร.อมรา   ชินภูติ  ที่ปรึกษา 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.ศรัญญา  พัวพลเทพ ประธานอนุกรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.กาญจนา  อ่ิมศิลป์ อนุกรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ภูวไพรศิริศาล อนุกรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.อุสุมา   เจิมนาค อนุกรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์   วงษ์พานิชย์ อนุกรรมการ 
11. อาจารย์ ดร.พรรณวิมล    ตันหัน  อนุกรรมการ 
12. อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ปัจฉิมา  สิทธิสาร  อนุกรรมการ 
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13. ดร.จุฑามาศ   คงกะพันธ์  อนุกรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวปิยลักษณ์   สินพิทักษ์กุล  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

โดยให้คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ต่อไปนี้ 
1. ก าหนดหัวข้อบรรยายพิเศษและผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศในการประชุมวิชาการฯ 
2. จัดท าหนังสือหรือเอกสารวิชาการท่ีเกี่ยวกับการประชุมวิชาการฯ 
3. ประสานงานกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เพ่ือเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษ 
4. ประสานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญชวนให้สมาชิกและนักวิจัยที่สนใจร่วมการประชุมวิชาการฯ 
5. อ่ืนๆ ที่เห็นสมควรและเหมาะสมหรือตามที่ประธานคณะกรรมการมอบหมาย 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
 

1. ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี  ลิ่มทอง  ที่ปรึกษา 
2. ดร.อมรา    ชินภูต ิ  ที่ปรึกษา 
3. อาจารย์ ดร.ชนัตถ์       โชคเจริญรัตน์  ประธานอนุกรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.ชัยณรงค์   สกุลแถว  อนุกรรมการ 
5. นายคมสัน                สัจจะสถาพร  อนุกรรมการ 
6. นางสาวดวงดาว         ขันบุตรศรี  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

โดยให้คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ต่อไปนี้ 
1. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการและฝ่ายเลขานุการเพ่ือเชิญวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ 
2. ประสานงานกับฝ่ายปฏิคมในการต้อนรับวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ 
3. อ่ืนๆ ที่เห็นสมควรและเหมาะสม หรือตามที่ประธานคณะกรรมการมอบหมาย 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล 
 

1. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อ านาจ พัวพลเทพ ที่ปรึกษา 
2. อาจารย์ ดร.พรรณวิมล    ตันหัน  ประธานอนุกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชยกฤต  สินธุสิงห์ อนุกรรมการ 
4. อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ปัจฉิมา   สิทธิสาร  อนุกรรมการ 
5. นางสาวนฤมล    กลางแก้ว  อนุกรรมการ 
6. นางสาวนภสร    เผ่าชูศักดิ์  อนุกรรมการ 
7. นางสาวปภัสสรา   คุณเลิศ  อนุกรรมการ 
8. นางนิตยา   แจ้งโพธิ์นาค  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
โดยให้คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ต่อไปนี้ 

1. จัดท าทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ 
2. ท าป้ายชื่อติดหน้าอกผู้ลงทะเบียนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
3. รับลงทะเบียนทั้งล่วงหน้าและระหว่างการประชุมวิชาการฯ 
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4. จัดเตรียมสูจิบัตรและชุดเอกสารเพื่อให้กับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ 
5. จัดท าใบสมัครและใบประเมินผลการประชุมวิชาการ 
6. วิเคราะห์ สรุปผลการประเมิน เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสมาคม 
7. อ่ืนๆ ที่เห็นสมควรและเหมาะสม หรือตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา     มหากาญจนกุล ที่ปรึกษา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.อุสุมา     เจิมนาค ประธานอนุกรรมการ 
3. นางสาวนภสร    เผ่าชูศักดิ์  อนุกรรมการ 
4. นางสาวสิริพร    มากรุ่น  อนุกรรมการ 
5. นางสาวอาริยา   สดไธสง  อนุกรรมการ 
6. นายนริศ          ปานศรีแก้ว  อนุกรรมการและเลขานุการ 
7. ดร.จุฑามาศ      คงกะพันธ์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวปิยลักษณ์   สินพิทักษ์กุล  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

โดยใหค้ณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ต่อไปนี้ 
1. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการและฝ่ายเลขานุการเพ่ือประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการฯ 
2. จัดท าประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการฯ ทาง website แผ่นพับ Backdrop หรืออ่ืนๆ เป็นต้น 
3. จัดท า LOGO ของบริษัทที่ให้การสนับสนุนการประชุมวิชาการฯ 
4. อ่ืนๆ ที่เห็นสมควรและเหมาะสมหรือตามที่ประธานคณะกรรมการมอบหมาย 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและพิธีกร 
 
  1.   รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพิไล      สุวรรณฤทธิ์ ที่ปรึกษา 
  2.   อาจารย์ ดร.ชัยณรงค์           สกุลแถว  ประธานอนุกรรมการ 
  3.   อาจารย์ ดร.ชนัตถ์              โชคเจริญรัตน์ อนุกรรมการ 
  4.   นายคมสัน                        สัจจะสถาพร อนุกรรมการ 
  5.   นางสาวดวงดาว                 ขันบุตรศรี  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
โดยใหค้ณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ต่อไปนี้ 

1. จัดการต้อนรับประธานในพิธี  วิทยากร และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมในการเปิดและปิดการประชุม
วิชาการฯ 

2. ก าหนดล าดับพิธีการต่างๆ ตลอดการประชุมวิชาการ 
3. จัดหาพิธีกรเพื่อด าเนินการประชุมวิชาการฯ  
4. อ่ืนๆ ที่เห็นสมควรและเหมาะสมหรือตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย 
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คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหาของที่ระลึก 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร    อิสริโยดม ที่ปรึกษา 
2. อาจารย์ ดร.ชัยณรงค์    สกุลแถว  ประธานอนุกรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.ชนัตถ์   โชคเจรญิรัตน์  อนุกรรมการ 
4. นางสาวดวงดาว     ขันบุตรศรี  อนุกรรมการ 
5. นายคมสัน   สัจจะสถาพร  อนุกรรมการ 
 

โดยให้คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ต่อไปนี้ 
1. จัดหาของที่ระลึกให้กับวิทยากรในงานประชุมวิชาการฯ 
2. จัดหาของที่ระลึกเพ่ือขอบคุณกับผู้สนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการฯ 
3. อ่ืนๆ ที่เห็นสมควรและเหมาะสมหรือตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายเหรัญญิก สถานที่และอาหาร 
 

1. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อ านาจ  พัวพลเทพ ที่ปรึกษา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา     เพียซ้าย  ประธานอนุกรรมการ 
3. ดร.ศุภรา     อัคคะสาระกุล  อนุกรรมการ 
4. นางสาวมะโนรัตน์    สุดสงวน  อนุกรรมการ 
5. นางสาวปิยาภรณ์     ทองบ้านไทร  อนุกรรมการ 
6. นางสาวชาลิษา        ศรีหอม  อนุกรรมการ 
7. นางสาวชุลีภรณ์       จันทร์นอ้ย  อนุกรรมการ 
8. นางสาววัชรี            เสาร์เทพ  อนุกรรมการ 
 

โดยให้คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ต่อไปนี้ 
1. ประสานงานกับทุกฝ่าย เพ่ือจัดท าประมาณรายรับ-รายจ่ายของการจัดประชุมวิชาการฯ 
2. จัดระเบียบการรับ-จ่ายเงิน  เก็บค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ให้การสนับสนุน โดย

ประสานงานกับฝ่ายทะเบียน 
3. เก็บรักษาเงินและท ารายงานบัญชีรายรับ-รายจ่ายของการประชุมวิชาการฯ 
4. พิจารณาสถานที่เพ่ือจัดการประชุมวิชาการฯ น าเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการ 
5. จัดท าผังงานและสถานที่ประชุมวิชาการฯ 
6. ประสานงานกับฝ่ายปฏิคม เพื่อจัดเตรียมห้องประชุม โสตทัศนูปกรณ์  ป้ายชี้ทาง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้

ในงานประชุมวิชาการฯ 
7. ก าหนดรายการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างการประชุมวิชาการฯ และว่าจ้างผู้จัดท า 
8. อ่ืนๆ ที่เห็นสมควรและเหมาะสมหรือตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย 
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คณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้ 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร    อิสริโยดม  ที่ปรึกษา 
2. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อ านาจ    พัวพลเทพ ที่ปรึกษา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.กาญจนา  อ่ิมศิลป์ ประธานอนุกรรมการ 
4. อาจารย์ น.สพ.เกียรติศักดิ์  ตันเจริญ  อนุกรรมการ 
5. อาจารย์ น.สพ.ดร.เสรี    กุญแจนาค  อนุกรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.พรรณวิมล   ตันหัน  อนุกรรมการ 
7. นางสาวนฤมล    กลางแก้ว  อนุกรรมการ 
8. นางสาวปภัสสรา   คุณเลิศ  อนุกรรมการ 
9. นายศักสิทธิ์      สุสเกตุ  อนุกรรมการ 
10. นางนิตยา        แจ้งโพธิ์นาค  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

โดยให้คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ต่อไปนี้ 
1. จัดท าจดหมายเพ่ือขอการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและเอกชนในการประชุมวิชาการฯ 
2. ก าหนดผลประโยชน์ที่ผู้สนับสนุนทุนจะได้รับในงานประชุมวิชาการฯ 
3. จัดท าหนังสือขอบคุณให้กับผู้การรับสนับสนุนในงานประชุมวิชาการฯ 
4. ประสานงานกับฝ่ายเหรัญญิก เพ่ือเป็นข้อมูลรายรับจากผู้สนับสนุน 
5. อ่ืนๆ ที่เห็นสมควรและเหมาะสมหรือตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.กาญจนา   อิ่มศิลป์ ที่ปรึกษา 
2. อาจารย์ น.สพ.ดร.สมัคร     สุจริต  ประธานอนุกรรมการ 
3. อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์   มีขนอน  อนุกรรมการ 
4. ดร.จุฑามาศ      คงกะพันธ์  อนุกรรมการ 
5. นายศักสิทธิ์      สุสเกตุ  อนุกรรมการ 
6. นางนิตยา        แจ้งโพธิ์นาค  อนุกรรมการ 
7. นางสาวปิยลักษณ์   สินพิทักษ์กุล  อนุกรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวปภัสสรา   คุณเลิศ  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

โดยให้คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ต่อไปนี้ 
1. ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการฯ และประสานงานกับคณะอนุกรรมการ

ฝ่ายต่างๆ 
2. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่ออกหนังสือเชิญและจัดระเบียบในการประชุมวิชาการเพ่ือให้ด าเนินไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
3. อ่ืนๆ ที่เห็นสมควรเหมาะสมหรือตามท่ีประธานคณะกรรมการมอบหมาย 
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ประกาศ  ณ  วันที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2559 
 
 

 
(รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. อ านาจ  พัวพลเทพ) 
            นายกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา 


