
ชื่อ- สกุล ทีท่ างาน อาชพี E-mail address สถานะ

นายอ านาจ พัวพลเทพ ภาควิชาเภสัชวิทยา พนักงาน fvetamp@ku.ac.th สมาชกิสมาคม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย (ตลอดชพี)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รองศาสตราจารย)์

น.ส.สุภาพร อิสริโยดม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขา้ราชการ agrspi@ku.ac.th สมาชกิสมาคม
บ านาญ (ตลอดชพี)

(รองศาสตราจารย)์

น.ส.กาญจนา อ่ิมศิลป์ ภาควิชาเภสัชวิทยา พนักงาน fvetkni@ku.ac.th สมาชกิสมาคม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย (ตลอดชพี)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ชว่ยศาสตราจารย)์

น.ส.พรรณวิมล ตนัหัน ภาควิชาเภสัชวิทยา พนักงาน fvepmt@ku.ac.th สมาชกิสมาคม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย (ตลอดชพี)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อาจารย)์

นางศรัญญา พัวพลเทพ ภาควิชาเภสัชวิทยา พนักงาน fvetsys@ku.ac.th สมาชกิสมาคม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย (ตลอดชพี)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ชว่ยศาสตราจารย)์

ทะเบียนสมาชกิสมาคมสารพิษจากเชื้อรา ณ วันที ่20 ธันวาคม พ.ศ.2559

mailto:fvetamp@ku.ac.th
mailto:agrspi@ku.ac.th
mailto:fvetkni@ku.ac.th
mailto:fvepmt@ku.ac.th
mailto:fvetsys@ku.ac.th


ชื่อ- สกุล ทีท่ างาน อาชพี E-mail address สถานะ

ทะเบียนสมาชกิสมาคมสารพิษจากเชื้อรา ณ วันที ่20 ธันวาคม พ.ศ.2559

น.ส.นฤมล กลางแก้ว ภาควิชาเภสัชวิทยา พนักงาน fvetnak@ku.ac.th สมาชกิสมาคม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย (ตลอดชพี)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นักวิทยาศาสตร)์

น.ส.เมธาวี พงศ์พระเกตุ ภาควิชาเภสัชวิทยา นักศึกษา ป.โท maythawe.p@gmail.com สมาชกิสมาคม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ตลอดชพี)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส.ปภัสรา คุณเลิศ กรมวิชาการเกษตร รับราชการ daeng_khu29@hotmail.co.th สมาชกิสมาคม
(นักวิทยาศาสตร)์ (ตลอดชพี)

น.ส.สมสกุล พวงค า ภาควิชาเภสัชวิทยา นักศึกษา ป.โท somsakul.ph@hotmail.com สมาชกิสมาคม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ตลอดชพี)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส.ปิยลักษณ์ สินพิทักษ์กุล ภาควิชาเภสัชวิทยา ลูกจ้างโครงการฯ s_piyaluk_mei@hotmail.com สมาชกิสมาคม

mailto:fvetnak@ku.ac.th
mailto:daeng_khu29@hotmail.co.th
mailto:s_piyaluk_mei@hotmail.com


ชื่อ- สกุล ทีท่ างาน อาชพี E-mail address สถานะ

ทะเบียนสมาชกิสมาคมสารพิษจากเชื้อรา ณ วันที ่20 ธันวาคม พ.ศ.2559

คณะสัตวแพทยศาสตร์ (นักวิทยาศาสตร)์ (ตลอดชพี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางรัชนี ฮงประยูร คณะเกษตรก าแพงแสน พนักงาน agrrat@ku.ac.th สมาชกิสมาคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย (ตลอดชพี)

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย)์
นางวราภา มหากาญจนกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร พนักงาน fagiwpm@ku.ac.th สมาชกิสมาคม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย (ตลอดชพี)
(ผู้ชว่ยศาสตราจารย)์

นายธนภูมิ มณีบุญ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง พนักงาน rditpm@ku.ac.th สมาชกิสมาคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย (ตลอดชพี)

(นักวิจัย)

น.ส.พรรณรพี เอ่ียมทวีเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม นักศึกษา ป.เอก AMMY184@hotmail.com สมาชกิสมาคม
เกล้าธนบุรี (ตลอดชพี)

นายภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม นักศึกษา ป.เอก pp_kool@hotmail.com สมาชกิสมาคม

mailto:agrrat@ku.ac.th
mailto:fagiwpm@ku.ac.th
mailto:pp_kool@hotmail.com


ชื่อ- สกุล ทีท่ างาน อาชพี E-mail address สถานะ

ทะเบียนสมาชกิสมาคมสารพิษจากเชื้อรา ณ วันที ่20 ธันวาคม พ.ศ.2559

เกล้าธนบุรี (ตลอดชพี)

น.ส.จุฑามาศ คงกะพันธ์ ภาควิชาเภสัชวิทยา นักศึกษา ป.เอก kongkapanj@gmail.com สมาชกิสมาคม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ตลอดชพี)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส.ไกรสิริ ขดีขั้น ภาควิชาเภสัชวิทยา สัตวแพทย์ kraisiri.k@gmail.com สมาชกิสมาคม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ตลอดชพี)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส.กุลนาถ ทองขาว คณะอุตสาหกรรมเกษตร พนักงาน fagiknt@ku.ac.th สมาชกิสมาคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย (ตลอดชพี)

(อาจารย)์

นางกนิฐพร วังใน คณะอุตสาหกรรมเกษตร พนักงาน fagikpp@ku.ac.th สมาชกิสมาคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย (ตลอดชพี)

mailto:fagiknt@ku.ac.th


ชื่อ- สกุล ทีท่ างาน อาชพี E-mail address สถานะ

ทะเบียนสมาชกิสมาคมสารพิษจากเชื้อรา ณ วันที ่20 ธันวาคม พ.ศ.2559

(อาจารย)์

น.ส.นิษฐ์วรัทย์ รื่นณรงค์ ภาควิชาเภสัชวิทยา นักศึกษา ป.โท soonie.nitwarat@gmail.com สมาชกิสมาคม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ตลอดชพี)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายวันเฉลิม พฤกษะวัน ภาควิชาเภสัชวิทยา นักศึกษา ป.โท phruksawan442@gmail.com สมาชกิสมาคม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ตลอดชพี)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายระพีพงษ์ พานิวิวรรธน์ บริษัทฮอลเทค ไบโอเทคโนโลยี นักวิชาการ rapeepong_panivivat@yahoo.com สมาชกิสมาคม
คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด อาหารสัตว์ (ตลอดชพี)

น.ส.วรรธนา อภิรักษ์ชาตสิกุล บริษัท เบ็นไมเยอร เคมคีอลส์ (ท)ี พนักงานบริษัท wantana.a@behnmeyer.co.th สมาชกิสมาคม
จ ากัด (ตลอดชพี)

น.ส.กวินนาถ บูรณตระกูล สนง.ปศอ.เมอืงอุตรดติถ์ สัตวแพทย์ kawwinnartoilvet29@gmail.com สมาชกิสมาคม
ทีว่่าการอ าเภอเมอืงอุตรดติถ์ (ตลอดชพี)

mailto:soonie.nitwarat@gmail.com
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ชื่อ- สกุล ทีท่ างาน อาชพี E-mail address สถานะ

ทะเบียนสมาชกิสมาคมสารพิษจากเชื้อรา ณ วันที ่20 ธันวาคม พ.ศ.2559

นายชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ คณะสิ่งแวดล้อม พนักงาน eccnc@ku.ac.th สมาชกิสมาคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย (ตลอดชพี)

(อาจารย)์

นายชยัณรงค์ สกุลแถว คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พนักงาน cvtcns@ku.ac.th สมาชกิสมาคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย (ตลอดชพี)

(อาจารย)์
นายสมคัร สุจริต คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พนักงาน cvtsms@ku.ac.th สมาชกิสมาคม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย (ตลอดชพี)
(อาจารย)์

นายธนิศร์ ปัทมพิฑูร คณะสิ่งแวดล้อม พนักงาน thanitku58@gmail.com สมาชกิสมาคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย (พ.ค. 59-เม.ย.60)

(อาจารย)์

น.ส.นภสร เผ่าชศัูกดิ์ ภาควิชาเภสัชวิทยา ขา้ราชการ anocha.p@ku.ac.th สมาชกิสมาคม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (นักวิทยาศาสตร)์ (ตลอดชพี)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

mailto:eccnc@ku.ac.th
mailto:cvtsms@ku.ac.th
mailto:thanitku58@gmail.com
mailto:anocha.p@ku.ac.th


ชื่อ- สกุล ทีท่ างาน อาชพี E-mail address สถานะ

ทะเบียนสมาชกิสมาคมสารพิษจากเชื้อรา ณ วันที ่20 ธันวาคม พ.ศ.2559

นายวัชรพงษ์ วาระรัมย์ คณะสิ่งแวดล้อม พนักงาน Watcharapong.WKU@gmail.com สมาชกิสมาคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย (พ.ค. 59-เม.ย.60)

(อาจารย)์

น.ส.กฤตกิา จันทะพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สัตวแพทย์ wolfishfox@live.com สมาชกิสมาคม
(ตลอดชพี)

น.ส.เอมอร ลูนไทสง บริษัทซีแพคอินเตอร์ จ ากัด พนักงานเอกชน aim-on@feedfocus.co.th สมาชกิสมาคม
(ตลอดชพี)

นายเจริญ ปาจริยานนท์ บริษัทซีแพคอินเตอร์ จ ากัด สัตวแพทย์  - ไมม่ ี- สมาชกิสมาคม
(ตลอดชพี)

นายอธิศ กัลพงศ์ บริษัทซีแพคอินเตอร์ จ ากัด พนักงานเอกชน atis@feedfocus.co.th สมาชกิสมาคม
(ตลอดชพี)

น.ส.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พนักงาน kannika_ku@yahoo.com สมาชกิสมาคม

mailto:Watcharapong.WKU@gmail.com


ชื่อ- สกุล ทีท่ างาน อาชพี E-mail address สถานะ

ทะเบียนสมาชกิสมาคมสารพิษจากเชื้อรา ณ วันที ่20 ธันวาคม พ.ศ.2559

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย (ตลอดชพี)
จังหวัดสกลนคร (อาจารย)์

นายวิทยา สุริยาสถาพร คณะสัตวแพทยศาสตร์ พนักงาน suriyasathaporn@hotmail.com สมาชกิสมาคม
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ มหาวิทยาลัย (ตลอดชพี)

(รองศาสตราจารย)์

น.ส.วันธันวา มงคล วันธันวาสัตวแพทย์ สัตวแพทย์ สมาชกิสมาคม
(ตลอดชพี)

น.ส.วาสนา ไชยศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ พนักงาน wasana_kosa@hotmail.com สมาชกิสมาคม
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ มหาวิทยาลัย (ตลอดชพี)

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย)์

นางอรอุมา เพียซ้าย คณะเกษตร บางเขน พนักงาน agromj@ku.ac.th สมาชกิสมาคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย (ตลอดชพี)

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย)์

mailto:suriyasathaporn@hotmail.com
mailto:wasana_kosa@hotmail.com


ชื่อ- สกุล ทีท่ างาน อาชพี E-mail address สถานะ

ทะเบียนสมาชกิสมาคมสารพิษจากเชื้อรา ณ วันที ่20 ธันวาคม พ.ศ.2559

น.ส.เมตตา เมฑานนท์ บริษัทอีแลนโค (ประเทศไทย) พนักงานบริษัท Makhanon_metta@elanco.com สมาชกิสมาคม
จ ากัด (สัตวแพทย)์ (ตลอดชพี)

นายอนุสรณ์ ประกอบดี บริษัทแหลมทองสหการ นักวิทยาศาสตร์ Anusonprakobdee@gmail.com สมาชกิสมาคม
(พ.ค. 59-เม.ย. 60)

นางสาวิตรี ลิ่มทอง ภาควิชาจุลชวีวิทยา พนักงาน fscistl@ku.ac.th สมาชกิสมาคม
คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย (ตลอดชพี)

(อาจารย)์

นางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ขา้ราชการ fscipps@ku.ac.th สมาชกิสมาคม
บ านาญ (ตลอดชพี)

(อาจารย)์

นางอมรา ชนิภูติ กรมวิชาการเกษตร ขา้ราชการ amarachina@yahoo.com สมาชกิสมาคม
บ านาญ (ตลอดชพี)

(ผู้เชี่ยวชาญ)

mailto:Makhanon_metta@elanco.com
mailto:fscistl@ku.ac.th
mailto:amarachina@yahoo.com


ชื่อ- สกุล ทีท่ างาน อาชพี E-mail address สถานะ

ทะเบียนสมาชกิสมาคมสารพิษจากเชื้อรา ณ วันที ่20 ธันวาคม พ.ศ.2559

น.ส.อุสุมา เจิมนาค ภาควิชาเภสัชวิทยา พนักงาน fvetumj@ku.ac.th สมาชกิสมาคม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย (ตลอดชพี)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ชว่ยศาสตราจารย)์

น.ส.พัชรวิภา ใจจักรค า ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร พนักงาน agrpvp@ku.ac.th สมาชกิสมาคม
ม.เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย (ตลอดชพี)

(อาจารย)์

นายภาคภูมิ เกียรตจิานนท์ บริษัทเวท อะกริเทค จ ากัด พนักงาน office@vetagritech.co.th สมาชกิสมาคม
(ตลอดชพี)

น.ส.สุพรรณิการ์ หาญตระกูล คลินิกทรัพย์สมบูรณ์รักษาสัตว์ สัตวแพทย์หญิง supan_vet@yahoo.com สมาชกิสมาคม
(ตลอดชพี)

นางปิยาภา เออร์เบอร์ บริษัท ไบโอมนิ (ประเทศไทย) กรรมการผู้จัดการ piyapa.watanakij@biomin.net สมาชกิสมาคม
จ ากัด (ตลอดชพี)

น.ส.จัญจิรา สุนทรสุข บมจ.ซีพีเอฟ  (ประเทศไทย) janjira.s@cpf.co.th สมาชกิสมาคม
(ส.ค.59-ก.ค.60)

mailto:fvetumj@ku.ac.th
mailto:agrpvp@ku.ac.th
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mailto:piyapa.watanakij@biomin.net
mailto:janjira.s@cpf.co.th


ชื่อ- สกุล ทีท่ างาน อาชพี E-mail address สถานะ

ทะเบียนสมาชกิสมาคมสารพิษจากเชื้อรา ณ วันที ่20 ธันวาคม พ.ศ.2559

น.ส.สาวิณี อุปนันท์ นิสิตภาควิชาเภสัชวิทยา นิสิตป.เอก vetcool37@hotmail.com สมาชกิสมาคม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. (ตลอดชพี)

น.ส.รอยพิมพ์ มะพงษ์เพ็ง นิสิตภาควิชาเภสัชวิทยา นิสิต ป.โท Marangboom@gmail.com สมาชกิสมาคม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. (ตลอดชพี)

นายศักสิทธิ์ สุสเกตุ บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด ผู้จัดการฝ่าย saksit.sus@cpf.co.th, สมาชกิสมาคม
(มหาชน) ห้องปฏิบัตกิาร saksit.susakate@gmail.com (ตลอดชพี)

นายพรชยั ศรีชณุหเดช บ.บิค๊ เคมคิอล จ ากัด เภสัชกร pornchai@bicchemical.com สมาชกิสมาคม
(ตลอดชพี)

นายเกษม รัตนภิญโญพิทักษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย Kasem.R@chula.ac.th สมาชกิสมาคม
ภาควิชาพยาธิวิทยา (ก.ย. 59-ส.ค.60)

คณะสัตวแพทยศาสตร์

mailto:vetcool37@hotmail.com
mailto:Marangboom@gmail.com
mailto:saksit.sus@cpf.co.th,
mailto:saksit.susakate@gmail.com
mailto:pornchai@bicchemical.com
mailto:Kasem.R@chula.ac.th


ชื่อ- สกุล ทีท่ างาน อาชพี E-mail address สถานะ

ทะเบียนสมาชกิสมาคมสารพิษจากเชื้อรา ณ วันที ่20 ธันวาคม พ.ศ.2559

นายวัชระ ปานวุ่น บ.โอสแควร์ ดสิทริบิวชั่น จ ากัด กรรมการผู้จัดการ panvoon@yahoo.com สมาชกิสมาคม
(ตลอดชพี)

นายจ าเรือง พานเพียรศิลป์ เมอืงชลสัตวรักษ์ เจ้าของกิจการ jr_pps@hotmail.com สมาชกิสมาคม
(ตลอดชพี)

น.ส.กนกพร พ่วงพงษ์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร อาจารย์ fagrkpp@ku.ac.th สมาชกิสมาคม
ม.เกษตรศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย (ตลอดชพี)

นายปรีชา ภูวไพรศิริศาล ภาควิชาเคม ีคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ preecha.p@chula.ac.th สมาชกิสมาคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ตลอดชพี)

นายชนะ คงขจรกิจสุข บริษัท อโกรฟาร์มา่ จ ากัด กรรมการผู้จัดการ chana@agropharma.co.th สมาชกิสมาคม
(ตลอดชพี)

น.สพ.ชาญชยั สีโย บริษัท อินโนเว็ท คอร์ปอเรชั่น จก. รองผู้จัดการฝ่ายขาย chanchaiseeyo@gmail.com สมาชกิสมาคม
(ตลอดชพี)

mailto:panvoon@yahoo.com
mailto:jr_pps@hotmail.com
mailto:fagrkpp@ku.ac.th
mailto:preecha.p@chula.ac.th
mailto:chana@agropharma.co.th
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ชื่อ- สกุล ทีท่ างาน อาชพี E-mail address สถานะ

ทะเบียนสมาชกิสมาคมสารพิษจากเชื้อรา ณ วันที ่20 ธันวาคม พ.ศ.2559

น.ส.โสมศจี ศิวิลัยกุล กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ นายสัตวแพทย์ rover0713@gmail.com สมาชกิสมาคม
กรมปศุสัตว์ 91 ถ.ตวิานนท์ ปฏิบัตกิาร (ตลอดชพี)

ต.บางกะด ี อ.เมอืง
จ.ปทุมธานี  12000

นายเศรษฐศาสตร์ สนนา บ.อีแลนโค ประเทศไทย จ ากัด สัตวแพทย์ settasart.sonna@gmail.com สมาชกิสมาคม
689  ถ.สุขมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ (ตลอดชพี)

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

นางณัฐกานต์ มขีนอน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ อาจารย์ cvtnkl@ku.ac.th สมาชกิสมาคม
ม.เกษตรศาสตร์ (ตลอดชพี)

mailto:rover0713@gmail.com
mailto:settasart.sonna@gmail.com
mailto:cvtnkl@ku.ac.th

