
ลําดับ ใบเสร็จรับเงิน/ ลงวันที่ จํานวนเงิน ชื่อ- สกุล อายุ ที่อยู ที่ทํางาน อาชีพ โทรศัพท E-mail address ดํารงตําแหนง

ที่ เลขที่

1 0001 9-มิ.ย.-59 2,100 นายอํานาจ พัวพลเทพ 45 48/20 ม.7 ซอยประชาอุทิศ ภาควิชาเภสัชวิทยา พนักงาน 084-5204042 fvetamp@ku.ac.th สมาชิกสมาคม

แขวงบางกระสอ อําเภอเมือง คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย (ตลอดชีพ)

จ.นนทบุรี 1100 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (รองศาสตราจารย)

2 0002 9-มิ.ย.-59 2,100 น.ส.สุภาพร อิสริโยดม 66 118/130 ซอยรามอินทรา 23 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขาราชการ 081-806-2410 agrspi@ku.ac.th สมาชิกสมาคม

ม.ศุภาลัยพราควิลล ถ.รามอินทรา บํานาญ (ตลอดชีพ)

แขวงทาแรง เขตบางเขน (รองศาสตราจารย)

จ.กรุงเทพฯ

3 0003 9-มิ.ย.-59 2,100 น.ส.กาญจนา อิ่มศิลป 50 37 ซอยเทอดไทย 21 ภาควิชาเภสัชวิทยา พนักงาน 02-4652631 fvetkni@ku.ac.th สมาชิกสมาคม

ถนนเทอดไทย แขวงบางยี่เรือ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย (ตลอดชีพ)

เขตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ 10600 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ผูชวยศาสตราจารย)

4 0004 9-มิ.ย.-59 2,100 น.ส.พรรณวิมล ตันหัน 37 12/50 ซ.วัดเทวสุนทร ภาควิชาเภสัชวิทยา พนักงาน 081-9282614 fvepmt@ku.ac.th สมาชิกสมาคม

ถ.งามวงศวาน แขวงลาดยา คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย (ตลอดชีพ)

เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (อาจารย)

5 0005 10-มิ.ย.-59 2,100 นางศรัญญา พัวพลเทพ 38 2/1032 ถ.ประเสริฐมนูกิจ ภาควิชาเภสัชวิทยา พนักงาน 087-5884287 fvetsys@ku.ac.th สมาชิกสมาคม

แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย (ตลอดชีพ)

จ.กรุงเทพฯ 10900 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ผูชวยศาสตราจารย)

6 0006 10-มิ.ย.-59 2,100 น.ส.นฤมล กลางแกว 44 345 ซ.พหลโยธิน 44 ถ.พหลโยธิน ภาควิชาเภสัชวิทยา พนักงาน 02-5792505 fvetnak@ku.ac.th สมาชิกสมาคม

แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย (ตลอดชีพ)

จ.กรุงเทพฯ 10900 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (นักวิทยาศาสตร)

ทะเบียนสมาชิกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา
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ลําดับ ใบเสร็จรับเงิน/ ลงวันที่ จํานวนเงิน ชื่อ- สกุล อายุ ที่อยู ที่ทํางาน อาชีพ โทรศัพท E-mail address ดํารงตําแหนง

ที่ เลขที่

ทะเบียนสมาชิกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา

7 0007 10-มิ.ย.-59 2,100 น.ส.เมธาวี พงศพระเกตุ 25 8/3 ม.5 ซ.หนองขางคอกซอย ภาควิชาเภสัชวิทยา นักศึกษา ป.โท 098-2731642 maythawe.p@gmail.com สมาชิกสมาคม

ต.หนองขางคอก อ.เมือง คณะสัตวแพทยศาสตร (ตลอดชีพ)

จ.ชลบุรี 20000 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

8 0008 10-มิ.ย.-59 2,100 น.ส.ปภัสรา คุณเลิศ 29 40/1 ต.หนองหลวง อ.โนนนาราณ กรมวิชาการเกษตร รับราชการ 089-7637560 daeng_khu29@hotmail.co.th สมาชิกสมาคม

จ.สุรินทร 32130 (นักวิทยาศาสตร) (ตลอดชีพ)

9 0009 10-มิ.ย.-59 2,100 น.ส.สมสกุล พวงคํา 24 36 ต.ทุงไชย อ.อุทุมพรพิสัย ภาควิชาเภสัชวิทยา นักศึกษา ป.โท 087-6598565 somsakul.ph@hotmail.com สมาชิกสมาคม

จ.ศรีสะเกษ 33120 คณะสัตวแพทยศาสตร (ตลอดชีพ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

10 0010 13-มิ.ย.-59 2,100 น.ส.ปยลักษณ สินพิทักษกุล 27 535 ซ.ศูนยบันเทิงการคา ภาควิชาเภสัชวิทยา ลูกจางโครงการฯ 084-7526853 s_piyaluk_mei@hotmail.com สมาชิกสมาคม

ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลองจั่น คณะสัตวแพทยศาสตร (นักวิทยาศาสตร) (ตลอดชีพ)

เขตบางกะป จ.กรุงเทพฯ 10240 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

11 0011 13-มิ.ย.-59 2,100 นางรัชนี ฮงประยูร 56 1/1164 ถ.มาลัยแทน ต.กําแพงแสนคณะเกษตรกําแพงแสน พนักงาน 081-4844916 agrrat@ku.ac.th สมาชิกสมาคม

อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย (ตลอดชีพ)

(ผูชวยศาสตราจารย)

12 0012 13-มิ.ย.-59 2,100 นางวราภา มหากาญจนกุล 53 45/92  แขวงลาดยาว คณะอุตสาหกรรมเกษตร พนักงาน 083-2596363 fagiwpm@ku.ac.th สมาชิกสมาคม

เขตลาดพราว จ.กรุงเทพฯ 10230 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย (ตลอดชีพ)

(ผูชวยศาสตราจารย)

13 0013 13-มิ.ย.-59 2,100 นายธนภูมิ มณีบุญ 33 11 ซ.แจงสนิท 6 ถ.แจงสนิท สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง พนักงาน 089-7177465 rditpm@ku.ac.th สมาชิกสมาคม

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย (ตลอดชีพ)

(นักวิจัย)
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ลําดับ ใบเสร็จรับเงิน/ ลงวันที่ จํานวนเงิน ชื่อ- สกุล อายุ ที่อยู ที่ทํางาน อาชีพ โทรศัพท E-mail address ดํารงตําแหนง

ที่ เลขที่

ทะเบียนสมาชิกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา

14 0014 13-มิ.ย.-59 2,100 น.ส.พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ 33 184 ซ.จรัลสนิทวงศ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม นักศึกษา ป.เอก 098-8291559 AMMY184@hotmail.com สมาชิกสมาคม

ถ.จรัลสนิทวงศ แขวงวัดทาพระ เกลาธนบุรี (ตลอดชีพ)

เขตบางกอกใหญ จ.กรุงเทพฯ 10600

15 0015 13-มิ.ย.-59 2,100 นายภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง 31 98 ซ.รามคําแหง 118 ถ.รามคําแหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม นักศึกษา ป.เอก 081-2598095 pp_kool@hotmail.com สมาชิกสมาคม

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง เกลาธนบุรี (ตลอดชีพ)

จ.กรุงเทพฯ 10240

16 0016 14-มิ.ย.-59 2,100 น.ส.จุฑามาศ คงกะพันธ 27 100 หมู 7 ต.ทาชาง อ.เมือง ภาควิชาเภสัชวิทยา นักศึกษา ป.เอก 082-8998976 kongkapanj@gmail.com สมาชิกสมาคม

จ.นครนายก  26000 คณะสัตวแพทยศาสตร (ตลอดชีพ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

17 0017 14-มิ.ย.-59 2,100 น.ส.ไกรสิริ ขีดขั้น 28 18/42 ซ.กรมยุทธโยธาทหารบก ภาควิชาเภสัชวิทยา สัตวแพทย 080-0680568 kraisiri.k@gmail.com สมาชิกสมาคม

แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร คณะสัตวแพทยศาสตร (ตลอดชีพ)

กรุงเทพฯ 10900 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

18 0018 15-มิ.ย.-59 2,100 น.ส.กุลนาถ ทองขาว 37 109/792 ถ.งามวงศวาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร พนักงาน 02-562-5020 fagiknt@ku.ac.th สมาชิกสมาคม

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย (ตลอดชีพ)

(อาจารย)

19 0019 15-มิ.ย.-59 2,100 นางกนิฐพร วังใน 36 1012 ซ.22 ถ.เสนานิคม 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร พนักงาน 02-9417650 fagikpp@ku.ac.th สมาชิกสมาคม

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย (ตลอดชีพ)

จ.กรุงเทพฯ  10900 (อาจารย)
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ลําดับ ใบเสร็จรับเงิน/ ลงวันที่ จํานวนเงิน ชื่อ- สกุล อายุ ที่อยู ที่ทํางาน อาชีพ โทรศัพท E-mail address ดํารงตําแหนง

ที่ เลขที่

ทะเบียนสมาชิกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา

20 0020 15-มิ.ย.-59 2,100 น.ส.นิษฐวรัทย รื่นณรงค 28 13/4 ถ.พันศรโยธา ต.รั้วใหญ ภาควิชาเภสัชวิทยา นักศึกษา ป.โท 089-0133383 soonie.nitwarat@gmail.com สมาชิกสมาคม

อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 คณะสัตวแพทยศาสตร (ตลอดชีพ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

21 0021 16-มิ.ย.-59 2,100 นายวันเฉลิม พฤกษะวัน 23 1066 ซ.อนามัยงามเจริญ 25 ภาควิชาเภสัชวิทยา นักศึกษา ป.โท 842-177767 phruksawan442@gmail.com สมาชิกสมาคม

ต.ทาขาม อ.บางขุนเทียน คณะสัตวแพทยศาสตร (ตลอดชีพ)

จ.กรุงเทพฯ 10150 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

22 0022 17-มิ.ย.-59 2,100 นายระพีพงษ พานิวิวรรธน 51 93/11 ถ.งามวงศวาน บริษัทฮอลเทค ไบโอเทคโนโลยี นักวิชาการ 081-9242302 rapeepong_panivivat@yahoo.com สมาชิกสมาคม

เขตจตุจักร  จ.กรุงเทพฯ 10900 คอรเปอรเรชั่น จํากัด อาหารสัตว (ตลอดชีพ)

23 0023 17-มิ.ย.-59 2,100 น.ส.วรรธนา อภิรักษชาติสกุล 61/201 ถ.สุวินทวงศ ต.ลําผักชี บริษัท เบ็นไมเยอร เคมีคอลส (ที) พนักงานบริษัท 086-3098696 wantana.a@behnmeyer.co.th สมาชิกสมาคม

เขตหนองจอก จ.กรุงเทพฯ 10530 จํากัด (ตลอดชีพ)

24 0024 17-มิ.ย.-59 2,100 น.ส.กวินนาถ บูรณตระกูล 37 259/9 ซ. 9 ถ.สําราญรื่น สนง.ปศอ.เมืองอุตรดิตถ สัตวแพทย 081-2892862 kawwinnartoilvet29@gmail.com สมาชิกสมาคม

ต.ทาอิฐ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 5300 ที่วาการอําเภอเมืองอุตรดิตถ (ตลอดชีพ)

25 0025 17-มิ.ย.-59 2,100 นายชนัตถ โชคเจริญรัตน 37 503 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหวา คณะสิ่งแวดลอม พนักงาน 02-4674315 eccnc@ku.ac.th สมาชิกสมาคม

เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ 10160 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย (ตลอดชีพ)

(อาจารย)

26 0026 17-มิ.ย.-59 2,100 นายชัยณรงค สกุลแถว 38 99/144 ซ.1/8 ถ.บางไผ-เพรางาย คณะเทคนิคการสัตวแพทย พนักงาน 02-5975394 cvtcns@ku.ac.th สมาชิกสมาคม

ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย (ตลอดชีพ)

จ.นนทบุรี 11110 (อาจารย)
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ลําดับ ใบเสร็จรับเงิน/ ลงวันที่ จํานวนเงิน ชื่อ- สกุล อายุ ที่อยู ที่ทํางาน อาชีพ โทรศัพท E-mail address ดํารงตําแหนง

ที่ เลขที่

ทะเบียนสมาชิกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา

27 0027 17-มิ.ย.-59 2,100 นายสมัคร สุจริต 34 239 ม.18 ต.ชางมิ่ง อ.พรรณานิคม คณะเทคนิคการสัตวแพทย พนักงาน 086-3312996 cvtsms@ku.ac.th สมาชิกสมาคม

จ.สกลนคร 47130 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย (ตลอดชีพ)

(อาจารย)

28 0029 17-มิ.ย.-59 2,100 น.ส.นภสร เผาชูศักดิ์ 42 26 ถ.ติวานนทปากเกร็ด ต.บางพูด ภาควิชาเภสัชวิทยา ขาราชการ 081-4068865 anocha.p@ku.ac.th สมาชิกสมาคม

อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120 คณะสัตวแพทยศาสตร (นักวิทยาศาสตร) (ตลอดชีพ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

29 0031 21-มิ.ย.-59 2,100 น.ส.กฤติกา จันทะพันธ 32 131 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สัตวแพทย 087-3300150 wolfishfox@live.com สมาชิกสมาคม

อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี (ตลอดชีพ)

รหัส 34000

30 0032 27-มิ.ย.-59 2,100 น.ส.เอมอร ลูนไทสง 36 248/24 ซ.ลาดพราว 130 แยก2 บริษัทซีแพคอินเตอร จํากัด พนักงานเอกชน 082-4881801 aim-on@feedfocus.co.th สมาชิกสมาคม

ถ.ลาดพราว แขวงคลองจั่น (ตลอดชีพ)

เขตบางกะป จ.กรุงเทพฯ 10240

31 0033 27-มิ.ย.-59 2,100 นายเจริญ ปาจริยานนท 61 216/23 ถ.สุวินทวงศ แขวงแสนแส บริษัทซีแพคอินเตอร จํากัด สัตวแพทย 081-9079354 charoen@cpakinter.com สมาชิกสมาคม

เขตมีนบุรี  จ.กรุงเทพฯ (ตลอดชีพ)

32 0034 27-มิ.ย.-59 2,100 นายอธิศ กัลพงศ 33 20 ซ.ประชาอุทิศ 17 ถ.ประชาอุทิศบริษัทซีแพคอินเตอร จํากัด พนักงานเอกชน 081-8595433 atis@feedfocus.co.th สมาชิกสมาคม

แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ (ตลอดชีพ)

จ.กรุงเทพฯ 10140

33 0035 27-มิ.ย.-59 2,100 น.ส.กรรณิการ วงษพานิชย 38 15/1  ถ.วารีราชเดช ต.ในเมือง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พนักงาน 084-9221777 kannika_ku@yahoo.com สมาชิกสมาคม

อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย (ตลอดชีพ)

จังหวัดสกลนคร (อาจารย)

mailto:cvtsms@ku.ac.th
mailto:anocha.p@ku.ac.th
mailto:charoen@cpakinter.com


ลําดับ ใบเสร็จรับเงิน/ ลงวันที่ จํานวนเงิน ชื่อ- สกุล อายุ ที่อยู ที่ทํางาน อาชีพ โทรศัพท E-mail address ดํารงตําแหนง

ที่ เลขที่

ทะเบียนสมาชิกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา

34 0036 27-มิ.ย.-59 2,100 นายวิทยา สุริยาสถาพร 49 192/34 ถ.ชมหางดง ต.แมเหี้ยะ คณะสัตวแพทยศาสตร พนักงาน 894338332 suriyasathaporn@hotmail.com สมาชิกสมาคม

อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัย (ตลอดชีพ)

(รองศาสตราจารย)

35 0037 27-มิ.ย.-59 2,100 น.ส.วันธันวา มงคล 33 215 ถ.มหาโชค ต.ปาตัน อ.เมือง วันธันวาสัตวแพทย สัตวแพทย 085-8672686 wantanwa@hotmail.com สมาชิกสมาคม

จ.เชียงใหม  50300 (ตลอดชีพ)

36 0038 27-มิ.ย.-59 2,100 น.ส.วาสนา ไชยศรี 37 7/3  ต.เวียงออง  อ.เมือง คณะสัตวแพทยศาสตร พนักงาน 894338332 wasana_kosa@hotmail.com สมาชิกสมาคม

จ.ลําพูน  51000 มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัย (ตลอดชีพ)

(ผูชวยศาสตราจารย)

37 0039 28-มิ.ย.-59 2,100 นางอรอุมา เพียซาย 38 1/11 ซ.โกสุมรวมใจ 40 คณะเกษตร บางเขน พนักงาน 084-6996871 agromj@ku.ac.th สมาชิกสมาคม

ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย (ตลอดชีพ)

เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ (ผูชวยศาสตราจารย)

38 0040 28-มิ.ย.-59 2,100 น.ส.เมตตา เมฑานนท 53 454/95 ซ.วัชรพล 3 ถ.รามอินทรา อิสระ Consultant 081-8190626 metta.makhanon@gmail.com สมาชิกสมาคม

แขวงคลองถนน เขตสายไหม 081-8394037 (ตลอดชีพ)

จ.กรุงเทพฯ 10220

39 0042 29-มิ.ย.-59 2,100 นางสาวิตรี ลิ่มทอง 63 72/32 ซ.ลาดพราว 15 ภาควิชาจุลชีววิทยา พนักงาน 089-8212863 fscistl@ku.ac.th สมาชิกสมาคม

ถ.ลาดพราว แขวงลาดยาว คณะวิทยาศาสตร ม.เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย (ตลอดชีพ)

เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900 (อาจารย)

40 0043 29-มิ.ย.-59 2,100 นางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ 72 52/34 ซ.45 ถ.พหลโยธิน คณะวิทยาศาสตร ม.เกษตรศาสตร ขาราชการ 084-6504999 fscipps@ku.ac.th สมาชิกสมาคม

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร บํานาญ (ตลอดชีพ)

จ.กรุงเทพฯ 10900 (อาจารย)

41 0044 29-มิ.ย.-59 2,100 นางอมรา ชินภูติ 62 5/159 ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา กรมวิชาการเกษตร ขาราชการ 02-5199225 amarachina@yahoo.com สมาชิกสมาคม
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ลําดับ ใบเสร็จรับเงิน/ ลงวันที่ จํานวนเงิน ชื่อ- สกุล อายุ ที่อยู ที่ทํางาน อาชีพ โทรศัพท E-mail address ดํารงตําแหนง

ที่ เลขที่

ทะเบียนสมาชิกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา

แขวงทาแรง เขตบางเขน บํานาญ (ตลอดชีพ)

จ.กรุงเทพฯ  10220 (ผูเชี่ยวชาญ)

42 0045 29-มิ.ย.-59 2,100 น.ส.อุสุมา เจิมนาค 37 93/339 ซ.ประชาอุทิศ 89/1 ภาควิชาเภสัชวิทยา พนักงาน 099-6524663 fvetumj@ku.ac.th สมาชิกสมาคม

ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุงครุ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย (ตลอดชีพ)

เขตทุงครุ  จ.กรุงเทพฯ 10140 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (อาจารย)

43 0046 30-มิ.ย.-59 2,100 น.ส.พัชรวิภา ใจจักรคํา 37 119/182 ม.สราญสิริ ถ.สายไหม ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร พนักงาน 081-987-1883 agrpvp@ku.ac.th สมาชิกสมาคม

แขวงสายไหม เขตสายไหม ม.เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย (ตลอดชีพ)

จ.กรุงเทพฯ 10220 (อาจารย)

44 0047 30-มิ.ย.-59 2,100 นายภาคภูมิ เกียรติจานนท 464/6 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม บริษัทเวท อะกริเทค จํากัด พนักงาน 081-8314656 office@vetagritech.co.th สมาชิกสมาคม

จ.ชลบุรี  20140 (ตลอดชีพ)

45 0048 4-ก.ค.-59 2,100 น.ส.สุพรรณิการ หาญตระกูล 36 190/1 ม.12 ถ.มิตรภาพ ต.ลาดบัวขาว คลินิกทรัพยสมบูรณรักษาสัตว สัตวแพทยหญิง 095-6046633 supan_vet@yahoo.com สมาชิกสมาคม

อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340 (ตลอดชีพ)

46 0049 3-ส.ค.-59 2,100 นางปยาภา เออรเบอร 1/913 ถ.พหลโยธิน 60 ต.คูคต บริษัท ไบโอมิน (ประเทศไทย) กรรมการผูจัดการ 02-993-7500 piyapa.watanakij@biomin.net สมาชิกสมาคม

อ.ลําลูกกา  จ.ปทุมธานี 12130 จํากัด (ตลอดชีพ)

47 0051 18-ส.ค.-59 2,100 น.ส.สาวิณี อุปนันท 30 1266  ต.เมืองพาน อ.พาน นิสิตภาควิชาเภสัชวิทยา นิสิตป.เอก 094-5515692 vetcool37@hotmail.com สมาชิกสมาคม

จ.เชียงราย  57120 คณะสัตวแพทยศาสตร มก. (ตลอดชีพ)

48 0052 19-ส.ค.-59 2,100 น.ส.รอยพิมพ มะพงษเพ็ง 28 6/33  ถ.สระหลวง นิสิตภาควิชาเภสัชวิทยา นิสิต ป.โท 083-9600466 Marangboom@gmail.com สมาชิกสมาคม
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ลําดับ ใบเสร็จรับเงิน/ ลงวันที่ จํานวนเงิน ชื่อ- สกุล อายุ ที่อยู ที่ทํางาน อาชีพ โทรศัพท E-mail address ดํารงตําแหนง

ที่ เลขที่

ทะเบียนสมาชิกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา

ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.พิจิตร  6600คณะสัตวแพทยศาสตร มก. (ตลอดชีพ)

49 0053 19-ส.ค.-59 2,100 นายศักสิทธิ์ สุสเกตุ 35 263/113  ซ.ลาดพราววังหิน 39/1 บ.เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด ผูจัดการฝาย 083-1102975 saksit.sus@cpf.co.th, สมาชิกสมาคม

ถ.ลาดพราว-วังหิน แขวงลาดพราว (มหาชน) หองปฏิบัติการ saksit.susakate@gmail.com (ตลอดชีพ)

เขตลาดพราว  จ.กรุงเทพฯ 10230

50 0054 29-ส.ค.-59 2,100 นายพรชัย ศรีชุณหเดช 36 33/187 ซ.วัดบัวขวัญ ถ.งามวงศวา บ.บิ๊ค เคมิคอล จํากัด เภสัชกร 089-6200020 pornchai@bicchemical.com สมาชิกสมาคม

ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 (ตลอดชีพ)

51 0056 19-ก.ย.-59 2,100 นายวัชระ ปานวุน 45 223/83 ซ. 4  ถ. แจงวัฒนะ บ.โอสแควร ดิสทริบิวชั่น จํากัด กรรมการผูจัดการ 081-637-8961 panvoon@yahoo.com สมาชิกสมาคม

ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด (ตลอดชีพ)

จ.นนทบุรี   11120

52 0057 31-ต.ค.-59 2,100 นายจําเรือง พานเพียรศิลป 57 843/2  ซ.ตลาดใหม ถ.สุขุมวิท เมืองชลสัตวรักษ เจาของกิจการ 081-577-4429 jr_pps@hotmail.com สมาชิกสมาคม

ต.บานโขด อ.เมือง (ตลอดชีพ)

จ.ชลบุรี  20000

53 0058 8-พ.ย.-59 2,100 น.ส.กนกพร พวงพงษ 38 93/12  ถ.งามวงศวาน ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร อาจารย 087-5890821 fagrkpp@ku.ac.th สมาชิกสมาคม

แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร ม.เกษตรศาสตร พนักงานมหาวิทยาลัย (ตลอดชีพ)

กรุงเทพฯ 10900

54 0059 8-พ.ย.-59 2,100 นายปรีชา ภูวไพรศิริศาล 42 245  ถ.พญาไท  แขวงวังใหม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร อาจารย 02-2187624 preecha.p@chula.ac.th สมาชิกสมาคม

เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพฯ 10330 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ตลอดชีพ)

55 0060 8-ธ.ค.-59 2,100 นายชนะ คงขจรกิจสุข 51 11 ซ.เพชรเกษม 77/5 บริษัท อโกรฟารมา จํากัด กรรมการผูจัดการ 081-8372877 chana@agropharma.co.th สมาชิกสมาคม
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ลําดับ ใบเสร็จรับเงิน/ ลงวันที่ จํานวนเงิน ชื่อ- สกุล อายุ ที่อยู ที่ทํางาน อาชีพ โทรศัพท E-mail address ดํารงตําแหนง

ที่ เลขที่

ทะเบียนสมาชิกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา

แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม (ตลอดชีพ)

กรุงเทพฯ 10160

56 0061 8-ธ.ค.-59 2,100 น.สพ.ชาญชัย สีโย 44 89/945  ถ.บางนาตราด กม.13 บริษัท อินโนเว็ท คอรปอเรชั่น จก. รองผูจัดการฝายขาย 081-9919211 chanchaiseeyo@gmail.com สมาชิกสมาคม

แขวงราชาเทวะ เขตบางพลี (ตลอดชีพ)

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

57 0062 14-ธ.ค.-59 2,100 น.ส.โสมศจี ศิวิลัยกุล 31 511/628  ซ.จรัญฯ 31 กองควบคุมอาหารและยาสัตว นายสัตวแพทย 081-3014614 rover0713@gmail.com สมาชิกสมาคม

ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงบางขุนศรี กรมปศุสัตว 91 ถ.ติวานนท ปฏิบัติการ (ตลอดชีพ)

เขตบางกอกนอย ต.บางกะดี  อ.เมือง

กรุงเทพฯ 10700 จ.ปทุมธานี  12000

58 0063 16-ธ.ค.-59 2,100 นายเศรษฐศาสตร สนนา 30 79/373 ถ.บางนา-ตราด บ.อีแลนโค ประเทศไทย จํากัด สัตวแพทย 081-0345857 settasart.sonna@gmail.com สมาชิกสมาคม

ต.บางแกว  อ.บางพลี 689  ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ (ตลอดชีพ)

จ. สมุทรปราการ 10540 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

59 0064 16-ธ.ค.-59 2,100 นางณัฐกานต มีขนอน 34 179 ซ.รามคําแหง 39 ถ.รามคําแหงคณะเทคนิคการสัตวแพทย อาจารย 090-9655234 cvtnkl@ku.ac.th สมาชิกสมาคม

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง ม.เกษตรศาสตร (ตลอดชีพ)

กรุงเทพฯ 10310

60 0065 23-ธ.ค.-59 2,100 ดร.ปจฉิมา สิทธิสาร 38 243 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสต อาจารย 094-9528568 fvetphs@ku.ac.th สมาชิกสมาคม

เขตบางเขน จ.กรุงเทพฯ 10220 คณะสัตวแพทยศาสตร ม.เกษตร (ตลอดชีพ)

ถนนมาลัยแมน ต.กําแพงแสน

อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140
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ลําดับ ใบเสร็จรับเงิน/ ลงวันที่ จํานวนเงิน ชื่อ- สกุล อายุ ที่อยู ที่ทํางาน อาชีพ โทรศัพท E-mail address ดํารงตําแหนง

ที่ เลขที่

ทะเบียนสมาชิกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา

61 0066 23-ธ.ค.-59 2,100 น.ส.เนตรนภิส เขียวขํา 44 เลขที่ 1 ซ.เรวดี 8-2 ถ.ติวานนท ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร ผูชวยศาสตราจารย 094-9418996 agrnpk@ku.ac.th สมาชิกสมาคม

แขวงตลาดขวัญ เขตเมือง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ตลอดชีพ)

จ.นนทบุรี  11000 50 ถ.งามวงศวาน แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

62 0067 28-ธ.ค.-59 2,100 นางจัตุพร อยูนิยม 58 60/298 ถ.สุขุมวิท 21 บริษัทไวตา จํากัด  เลขที่ 22 พนักงานบริษัท 081-8398675 Juttuporn_uni@vivgroup.com สมาชิกสมาคม

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง (ตลอดชีพ)

กรุงเทพฯ 10110 เขตคลองเตย จ.กรุงเทพฯ 10110

63 0068 30-ธ.ค.-59 2,100 น.ส.ปยะณัฐ บริบูรณวิกกัย 46 81/12 ม.3 ต.ปลายบาง บมจ.น้ํามันพืชไทย 81/7 ม.3 พนักงานบริษัท 089-5004741 piyanut@tvothai.com สมาชิกสมาคม

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี เอกชน 081-3558554 BOONTHARIKA@tvothai.com (ตลอดชีพ)

จ.นครปฐม 73120

64 0069 30-ธ.ค.-59 2,100 คุณเกตนกานต คงไทย 47 20 ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง บริษัทไทยฟูด อาหารสัตว พนักงานบริษัท 081-9949482 rungthiva001@hotmail.com สมาชิกสมาคม

จ.นครสวรรค 60000 119  ถ.มาลัยแมน ต.สระพังลาน 089-9002790 (ตลอดชีพ)

อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี 72220

65 0070 30-ธ.ค.-59 2,100 น.ส.ทิฆัมพร เจริญวัย 45 89/529 ซ. 27 ถ.บรมราชชนนี Hamlet protcin A/S 23/110-117Poultry Nutritionist 089-5697099 thc@hamletprotein.dk สมาชิกสมาคม

ต.บางเตย   อ.สามพราน ถ.สุขุมวิท 63 (เอกมัย) (ตลอดชีพ)

จ.นครปฐม 73210 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

จ.กรุงเทพฯ 10110

66 0071 30-ธ.ค.-59 2,100 ดร.สาวิตรี วงศตั้งถิ่นฐาน 45 11/140  ซ.12 ถ.ศรีจันทร สาขาวิชาสัตวศาสตร อาจารย 081-9642831 sawiwo@kku.ac.th สมาชิกสมาคม

ต.บานเปด อ.เมือง คณะเกษตรศาสตร (ตลอดชีพ)

จ.ขอนแกน 40000 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

จ.ขอนแกน 40002

mailto:agrnpk@ku.ac.th
mailto:Juttuporn_uni@vivgroup.com
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ลําดับ ใบเสร็จรับเงิน/ ลงวันที่ จํานวนเงิน ชื่อ- สกุล อายุ ที่อยู ที่ทํางาน อาชีพ โทรศัพท E-mail address ดํารงตําแหนง

ที่ เลขที่

ทะเบียนสมาชิกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา

67 0072 30-ธ.ค.-59 2,100 ดร.อรุณีพงษ ศรีสถาพร 57 229/76 ซ.ประชาสโมสร 54 ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร อาจารย 081-9756282 arusri1@kku.ac.th สมาชิกสมาคม

ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง มหาวิทยาลัยขอนแกน (ตลอดชีพ)

อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 จ.ขอนแกน 40002

68 0073 30-ธ.ค.-59 2,100 นายวรพล สุธรรมบุตร 44 347/27  ถ.คลองลําเจียก บริษัท ไทย ฟูดส อาหารสัตว จํากัด ผูจักการแผนก 089-7941495 vorapon1973@gmail.com สมาชิกสมาคม

แขวงนวลจันทร เขตบึงกุม 119 ม. 3 ต.สระพังลาน วิชาการอาหารสัตว (ตลอดชีพ)

จ.กรุงเทพฯ 10230 อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี 72220

69 0074 30-ธ.ค.-59 2,100 ดร.ณรงคชัย ศิริเหลาไพศาล 45 273/24 ม.บุศรินทร ถ.ศรีจันทร สํานักวิชาการอาหารสัตว ผูจัดการทั่วไป 089-9441148 narongchai_siri@hotmail.com สมาชิกสมาคม

ต.บานเปด อ.เมือง บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑจํากัด นักวิชาการอาหาร (ตลอดชีพ)

จ.ขอนแกน 40000 311 อาคารซีพีทาวเวอร ชั้น 14 สัตวอาวุโส

ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพฯ 10500

70 0075 30-ธ.ค.-59 2,100 ดร.ศรีสุดา ศิริเหลาไพศาล 41 273/24 ม.บุศรินทร ถ.ศรีจันทร คณะทรัพยากรธรรมชาติ อาจารย 081-8733358 SREESUDA88@hotmail.com สมาชิกสมาคม

ต.บานเปด อ.เมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ตลอดชีพ)

จ.ขอนแกน 40000 อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

205 ม.10 ต.แร อ.พังโคน 

จ.สกลนคร 47160

71 0076 6-ม.ค.-60 2,100 นายพิทยา สุนทรประเวศ 48 1/63 สุทธิพล 67 ถ.สุทธิพล 5 บจก.นนทพันธเทรดดิ้ง กรรมการผูจัดการ 089-8261133 pittayas@hotmail.com สมาชิกสมาคม

แขวงออเงิน เขตสายไหม 1/63 ม. 1 มบ.ศุภาลัยออรคิดปารค (ตลอดชีพ)

จ.กรุงเทพฯ 10220 ออเงิน สายไหม กรุงเทพฯ 10220

72 0077 6-ม.ค.-60 2,100 นายสุพรชัย ศรีหนองหาง 46 29 ซ.อุดมสุข 45 ถ.สุขุมวิท 103 29 ซ.อุดมสุข 45 ถ.สุขุมวิท 103 ลูกจาง 081-8191536 SRI.supornchai@gmail.com สมาชิกสมาคม

mailto:arusri1@kku.ac.th
mailto:vorapon1973@gmail.com
mailto:narongchai_siri@hotmail.com
mailto:SREESUDA88@hotmail.com
mailto:pittayas@hotmail.com
mailto:SRI.supornchai@gmail.com


ลําดับ ใบเสร็จรับเงิน/ ลงวันที่ จํานวนเงิน ชื่อ- สกุล อายุ ที่อยู ที่ทํางาน อาชีพ โทรศัพท E-mail address ดํารงตําแหนง

ที่ เลขที่

ทะเบียนสมาชิกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา

แขวงบางจาก เขตพระโขนง แขวงบางจาก เขตพระโขนง (ตลอดชีพ)

จ.กรุงเทพฯ 10260 จ.กรุงเทพฯ 10260

73 0078 9-ม.ค.-60 2,100 น.ส.อุบลรัตน ลิ้มทิพยสุนทร 40 1//508 ถ.กําแพงเพชร กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ํา นักวิชาการประมง 095-1509904 ubonrat45@yahoo.com สมาชิกสมาคม

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรมประมง เกษตรกลาง ชํานาญการ (ตลอดชีพ)

กรุงเทพฯ 10210 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

74 0079 11-ม.ค.-60 2,100 อ.ดร.อักษร แสงเทียนชัย 35 60/380 ซ.ประเสริฐมนูกิจ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทย อาจารย 092-2753887 fvetasc@ku.ac.th สมาชิกสมาคม

ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเขบัว 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร (ตลอดชีพ)

เขตลาดพราว จ.กรุงเทพฯ 10230 กรุงเทพฯ 10900

75 0091 10-ม.ค.-60 2,100 นายคงศักดิ์ สุภาสูรย 67 14 พระรามที่ 2 ซอย 62 แยก 1-3 บริษัทรับตรวจสินคาโพนทะเล จํากั ผูจัดการหอง 02-2864120 kongsak@omicnet.com สมาชิกสมาคม

ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เลขที่ 12-14 ถ.เย็นอากาศ ปฏิบัติการ (ตลอดชีพ)

เขตบางขุนเทียน แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา

จ.กรุงเทพฯ 10150 จ.กรุงเทพฯ 10120

76 0105 ####### 2,100 นายกิตติ อภิกีรติกุล 40 132 ซ.จันทร 16 แยก 12 บริษัท ไทย-พีโอ ไอโอเทค จํากัด คาขาย-ตัวแทน 085-9665565 Kitti@tnb.co.th สมาชิกสมาคม

แขวงทุงวัดดอน เขตสาธร 1800/18 ซ.สุขุมวิท 54/1 จําหนาย (ตลอดชีพ)

จ.กรุงเทพฯ 10120 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก 

เขตพระโขนง  จ.กรุงเทพฯ 10260

77 0106 24-มี.ค.-60 2,100 น.ส.อภินพร อิงคนินันท 38 1459  ซ.ทาวนอินทาวน 3/3 บจ.จักรมารติน อินเตอรวิรอนเทค ผูจัดการทั่วไป 088-628-9459 สมาชิกสมาคม

ถ.ศรีวรา แขวงพลับพลา 481 ซ.พัฒนาการ 61 แขวงประเวศ (ตลอดชีพ)

เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพฯ 1031 เขตประเวศ จ.กรุงเทพฯ 10250

78 0107 24-มี.ค.-60 2,100 นายบุญฤทธิ์ ทองทรง 51 เลขที่ 8 ซ.กรุงเทพ-นนท 12 แยก 4ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทย รองศาสตราจารย 089-500-5211 Boonrit.T@chula.ac.th สมาชิกสมาคม

mailto:ubonrat45@yahoo.com
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ลําดับ ใบเสร็จรับเงิน/ ลงวันที่ จํานวนเงิน ชื่อ- สกุล อายุ ที่อยู ที่ทํางาน อาชีพ โทรศัพท E-mail address ดํารงตําแหนง

ที่ เลขที่

ทะเบียนสมาชิกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา

ถ.กรุงเทพ-นนท แขวงบางเขน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ตลอดชีพ)

เขตเมือง  จ.นนทบุรี 11000 ถ.อังรีดูนังด แขวงวังใหม

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

79 0108 ####### 2,100 น.ส.เนตรา สมบูรณแกว 40 20/1  ซ.วิภาวดี 35 ถ.วิภาวดีรังสิต กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังกา นักวิชาการเกษตร 02-579-6009 nettra.s@doa.in.th สมาชิกสมาคม

แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง เก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร ชํานาญการ (ตลอดชีพ)

จ.กรุงเทพฯ 10210 กรมวิชาการเกษตร

50  ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

80 0109 ####### 2,100 น.ส.ศุภรา อัคคะสาระกุล 39 90/57 ซ.พหลโยธิน 32 กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังกา นักวิชาการเกษตร 081-9855210 suppara.au@gmail.com สมาชิกสมาคม

ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร ชํานาญการ (ตลอดชีพ)

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 กรมวิชาการเกษตร

50  ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

81 0110 12-ต.ค.-60 2,100 น.ส.สุพี วนศิรากุล 38 314/101 ซ.พหลโยธิน 67 กรมวิชาการเกษตร  เลขที่ 50 นักวิชาการโรคพืช  089-5288364 supeew@yahoo.com สมาชิกสมาคม

ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว (ตลอดชีพ)

เขตบางเขน จ.กรุงเทพฯ 10220 เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

82 0111 12-ต.ค.-60 2,100 น.ส.อัจฉราพร ศรีจุดานุ 39 128/98 ถ.ประชาอุทิศ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลัง นักวิชาการโรคพืช  084-1099388 pamppath62@hotmail.com สมาชิกสมาคม

แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง การเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผล ชํานาญการ (ตลอดชีพ)

จ.กรุงเทพฯ 10210 เกษตร กรมวิชาการเกษตร 

50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร  จ.กรุงเทพ 10900

mailto:nettra.s@doa.in.th
mailto:suppara.au@gmail.com
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ทะเบียนสมาชิกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา

83 0112 13-พ.ย.-60 2,100 น.ส.วิชชุดา มีอิ่ม 34 167/99 หมู 5 ถ.ติวานนท สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัต นักวิทยาศาสตร 095-9499511 poowidchuda@hmail.com สมาชิกสมาคม

ต.บางกะดี  อ.เมือง 91 หมู 4  ถ.ติวานนท การแพทย (ตลอดชีพ)

จ.ปทุมธานี   12000 ต.บางกะดี อ.เมือง ปฏิบัติการ

จ.ปทุมธานี  12000

84 0113 3-ม.ค.-61 2,100 น.ส.วราภรณ บุญเกิด 37 110/4 ต.ทอนหงส อ.พหรมคีรี ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟาง นักวิจัย 097-9965415 ijswpb@ku.ac.th สมาชิกสมาคม

จ.นครศรีธรรมราช 80320 แหงชาติ  คณะเกษตร (ตลอดชีพ)

298  ถ.มิตรภาพ ต.กลางดง

อ.ปากชอง  จ.นครราชสีมา 30320

85 0114 11-ม.ค.-61 2,100 นายไกรพิชญ สุธรรมมาภรณ 32 259 ม. 13 ซ.ทับทิม ถ.สุขสวัสดิ์ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 อาจารย 089-673-8490 kripitch.sut@mahidol.ac.th สมาชิกสมาคม

ต.ในคลองบางปลากด ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล (ตลอดชีพ)

อ.พระสมุทรเจดีย จ.นครปฐม 73170

จ.สมุทรปราการ  10290

86 0115 17-ม.ค.-61 2,100 นายสมภพ เอื้อทรงธรรม 77/12 ถ.พระราม 2 ต.นาโคก บ.แลบ อินเตอร จํากัด รองกรรมการผูจัดการ 081-4594693 somphob@inteqc.com สมาชิกสมาคม

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 77/12 ต.นาโคก อ.เมือง (ตลอดชีพ)

จ.สมุทรสาคร 74000

87 0116 24-ม.ค.-61 2,100 น.ส.วรวรรณ มสาริญานนท 33 59/154 แขวงกระทุมราย สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรแล นายสัตวแพทย 089-4787574 WORAWAN@acts.go.th สมาชิกสมาคม

เขตหนองจอก จ.กทม. 10530 อาหารแหงชาติ 50 ถ.พหลโยธิน ชํานาญการ (ตลอดชีพ)

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

จ.กรุงเทพฯ 10900

88 0117 25-ม.ค.-61 2,100 น.ส.มาลินี อินทะนุ 27 74/4 ถ.ศรีนวล ต.ในเมือง มหาวิทยาลัยขอนแกน นักศึกษา ป.เอก 085-2116319 malineekku@hotmail.com สมาชิกสมาคม
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อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 ภาควิชาสัตวศาสตร 081-5460757 (ตลอดชีพ)

คณะเกษตรศาสตร 123 ถ.มิตรภาพ

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

89 0118 26-ม.ค.-61 2,100 นายวรวิทย เจริญรักษ 30 53 หมู 9 ต.หนองบัว อ.บานแพว บ.เบทาโกร จํากัด (มหาชน) เจาหนาที่ 084-385-8022 Voravitc@betagro.com สมาชิกสมาคม

จ.สมุทรสาคร  74120 46 ถ.เพชรหึงษ ต.บางยอ ประกันคุณภาพ (ตลอดชีพ)

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

10130

90 0119 31-ม.ค.-61 2,100 นายภาคภูมิ เกียรติจานนท 35 บ.เวท อะกริเทค จํากัด 28/92 02-5755777 office@vetagritech.co.th สมาชิกสมาคม

ถ.แจงวัฒนะ ต.บางตลาด (ตลอดชีพ)

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

91 0120 31-ม.ค.-61 2,100 นายพลกฤษณ หนูศิริ 34 บ.เวท อะกริเทค จํากัด 28/92 02-5755777 สมาชิกสมาคม

ถ.แจงวัฒนะ ต.บางตลาด (ตลอดชีพ)

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

92 0121 31-ม.ค.-61 2,100 น.ส.มาฆะเพ็ญ ทรงอาจ 37 บ.เวท อะกริเทค จํากัด 28/92 02-5755777 สมาชิกสมาคม

ถ.แจงวัฒนะ ต.บางตลาด (ตลอดชีพ)

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

93 0122 1-ก.พ.-61 2,100 น.ส.รุงระวี สุนทรนวภัทร 25 2308/26 ถ.พหลโยธิน บ.เอ็กซ แอล ไบโอเทค จํากัด พนักงานบริษัท 084-4236071 kwanslotmc@gmail.com สมาชิกสมาคม 

แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร 9/4  ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน (ตลอดชีพ)

กรุงเทพฯ 10900 เขตพญาไท จ.กทม. 10400

94 0123 2-ก.พ.-61 2,100 นายสมจิตร ถนอมวงศวัฒนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผูชวยศาสตราจารย 089-6661387 somjidb@yahoo.com สมาชิกสมาคม

ธัญบุรี (ตลอดชีพ)

mailto:Voravitc@betagro.com
mailto:office@vetagritech.co.th
mailto:kwanslotmc@gmail.com
mailto:somjidb@yahoo.com


ลําดับ ใบเสร็จรับเงิน/ ลงวันที่ จํานวนเงิน ชื่อ- สกุล อายุ ที่อยู ที่ทํางาน อาชีพ โทรศัพท E-mail address ดํารงตําแหนง

ที่ เลขที่

ทะเบียนสมาชิกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา

39 หมูที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก 

ตําบลรังสิต อําเภอธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี 12110

95 0124 23-ม.ค.-61 2,100 นางสมฤดี นิลทอง 40 9/9 ต.นางแล อ.เมือง สํานักวิชาวิทยาศาสตร อาจารย 089-9568782 somrudee@mfu.ac.th สมาชิกสมาคม

จ.เชียงราย 57100 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (ตลอดชีพ)

333  ต.ทาสุด  อ.เมือง

จ.เชียงราย  57100

96 0125 7-ก.พ.-61 2,100 นายณรงคเดชา บริบูรณ 36 31/261  ถนนสายไหม บริษัทไบเออรไทย จํากัด พนักงานบริษัท 089-4826169 narongdecha@hmail.com สมาชิกสมาคม

แขวงสายไหม เขตสายไหม 130/1  ถ.สาธรเหนือ (ตลอดชีพ)

จ. กรุงเทพฯ 10220 แขวงสีลม เขตบางรัก 

จ.กรุงเทพฯ 10500

97 0126 ####### 2,100 Dr.Ghazanfar Naseer 26 842  ซ. 2  ถ.รามา 9 บ. ALLTECH BIOTECHNOLOGY TECHNICAL 098-2654648 GNASEER@ALLTECH สมาชิกสมาคม

แขวงหวยขวาง  เขตหวยขวาง CORP.,LTD. 33/4  RAMA 9 MANAGER- (ตลอดชีพ)

จ.กรุงเทพ 10310 HUAYKWANG  BANGKOK RUMINANTS

รหัสไปรษณีย 10310 MYCOTOXIN

MANAGEMENT

98 0127 ####### 2,100 ดร.มานิตา สุนทรญาณกิจ 31 99/9  ถ.นครรินทร คณะแพทยศาสตรศิริรราชพยาบาล นักวิจัย 088-0909-059 S_manita@hotmail.com สมาชิกสมาคม

ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย 2 ถ.วังหลัง แขวงศิริราช (ตลอดชีพ)

จ.นนทบุรี 11130 เขตบางกรอกนอย จ.กทม. 10700

99 0128 ####### 2,100 สพ.ญ.บุญญิตา รุจฑิฆัมพร 63 239 ซ.เทอดไทย 5 ถ.เทอดไทย บ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด รองกรรมการผูจัดการ 081-8146523 boonyita@cpf.co.th สมาชิกสมาคม

แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี มหาชน อาวุโส (ตลอดชีพ)

mailto:somrudee@mfu.ac.th
mailto:narongdecha@hmail.com
mailto:GNASEER@ALLTECH
mailto:S_manita@hotmail.com
mailto:boonyita@cpf.co.th


ลําดับ ใบเสร็จรับเงิน/ ลงวันที่ จํานวนเงิน ชื่อ- สกุล อายุ ที่อยู ที่ทํางาน อาชีพ โทรศัพท E-mail address ดํารงตําแหนง

ที่ เลขที่

ทะเบียนสมาชิกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา

จ.กรุงเทพฯ 10600

100 0129 ####### 2,100 นายประยูร บุญนํา 56 167/69 ม.ดิเอมเมอรัลดทรีเดน 1 บ.ชิโนเทรด เทคโนโลยี (ประเทศไท กรรมการบริษัท 082-4525556 boonnumbnhm@hotmail.com สมาชิกสมาคม

ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จํากัด  88/83  หมู 8 ต.ออมนอย (ตลอดชีพ)

จ.นนทบุรี 11110 อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร

รหัสไปรษณีย 74130

101 0130 ####### 2,100 นายอดิศร เจตะจิตร 32 17/112  ซ.โชคชัย 4 ซ. 8 กองพัฒนาระบบและรับรองมาตร นักวิทยาศาสตร 080-6251502 adisornjet@outlook.com สมาชิกสมาคม

ถ.โชคชัย 4  แขวงลาดพราว ฐานสินคาพืช กรมวิชาการเกษตร ชํานาญการ (ตลอดชีพ)

เขตลาดพราว จ.กรุงเทพฯ 10230 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900

102 0131 ####### 2,100 น.ส.ศิริพร ตันติกาญจน 42 - บริษัท ไทย-นีโอ ไบโอเทค จํากัด Technical 081-1922007 siriporn@tnb.co.th สมาชิกสมาคม

333/128 ชั้น 1 หมูบานกฤษณา Supervisor 02-183-8042 (ตลอดชีพ)

สุวรรณภูมิ ซ.กิ่งแกว 14/1 

ถ.กิ่งแกว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ 10540

103 0132 ####### 2,100 น.ส.อริชญา นาคชํานาญ สมาชิกสมาคม

(ตลอดชีพ)

104 0133 ####### 2,100 น.ส.อฑิตยา โรจนสโรช 33 56/7 หมู 6 ถ.ประชาชื่น มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จ อาจารยประจํา 086-331-0281 atitnoce@gmail.com สมาชิกสมาคม

แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ เจาพระยา ภาควิชาเทคนิค (ตลอดชีพ)

กรุงเทพฯ 10210 1061  ถ.อิสรภาพ 15 การแพทย

แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี

กรุงเทพฯ 10600

mailto:boonnumbnhm@hotmail.com
mailto:adisornjet@outlook.com
mailto:siriporn@tnb.co.th
mailto:atitnoce@gmail.com


ลําดับ ใบเสร็จรับเงิน/ ลงวันที่ จํานวนเงิน ชื่อ- สกุล อายุ ที่อยู ที่ทํางาน อาชีพ โทรศัพท E-mail address ดํารงตําแหนง

ที่ เลขที่

ทะเบียนสมาชิกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา

105 0135 12-พ.ย.-61 2,100 Mr.John Doerr 73 61 Heritage Drive, 801-7 W.Wayne ST., M. Scientist-Vice 888-254-1482 office@AGRSOL.com สมาชิกสมาคม

Gettysburg, Pennsylvania Ddlebury, Indiana USA. 46540 President (ตลอดชีพ)

USA. 7325-8906 Science/

Technology

(Agrarian Solutous)

106 0136 27-พ.ย.-61 2,100 น.ส.อรไท สุขเจริญ 53 94 ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย มหาวิทยาลัยรามคําแหง รองศาสตราจารย 089-812-1704 osukcharoen@hotmail.com สมาชิกสมาคม

จังหวัดกรุงเทพฯ 10110 ถ.รามคําแหง แขวงคลองเตย (ตลอดชีพ)

เขตคลองเตย จ.กรุงเทพฯ 10240

107 0137 27-พ.ย.-61 2,100 น.ส.ณัฐสุดา ระวีวรรณ 26 47/6 ถ.รวมพัฒนา ต.คอหงส ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทย นิสิตบัณฑิตศึกษา 061-8744798 Rnatsuda@hotmail.com สมาชิกสมาคม

อ. หาดใหญ จ.สงขลา 90110 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ตลอดชีพ)

50 ถ.งามวงศวาน ลาดยาว

จตุจักร กทม. 10900

108 0138 13-ธ.ค.-61 2,100 นายอภิรักษ กิมะวณิชย 54 160/19 ซ.คุมเกลา 14 บริษัททีอารเอฟ ฟด มิลล จํากัด ผูจัดการฝายเทคนิค 081-9943092 apirux.k@trffeedmill.com สมาชิกสมาคม

แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี เลขที่ 99/88 หมู 2 ตําบลนาโคก (ตลอดชีพ)

จ.กรุงเทพฯ 10510 อําเภอเมืองสุมทรสาคร

จ.สมุทรสาคาร   74000

109 0139 14-ธ.ค.-61 2,100 นายนิวัต จันทรศิริพรชัย 49 9/73 ถ.รามอินทรา 5 แยก 25 คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ รองศาสตราจารย 081-8136931 Niwat.C@chula.ac.th สมาชิกสมาคม

แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน มหาวิทยาลัย เลขที่ 39 ถ.อังรีดูนังต (ตอลดชีพ)

จ.กรุงเทพฯ 10220 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 

จ.กรุงเทพฯ 10330

110 0141 18-ธ.ค.-61 2,100 นางปริศนา สิริอาชา 67 249/20 ซ. 95 ถ.ลาดพราว 249/20 ซ. 95 ถ.ลาดพราว ขาราชการบํานาญ 089-2060236 prisnar@hotmailcom, prisnar@gmail.com สมาชิกสมาคม

mailto:office@AGRSOL.com
mailto:osukcharoen@hotmail.com
mailto:Rnatsuda@hotmail.com
mailto:apirux.k@trffeedmill.com
mailto:Niwat.C@chula.ac.th


ลําดับ ใบเสร็จรับเงิน/ ลงวันที่ จํานวนเงิน ชื่อ- สกุล อายุ ที่อยู ที่ทํางาน อาชีพ โทรศัพท E-mail address ดํารงตําแหนง

ที่ เลขที่

ทะเบียนสมาชิกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา

แขวงคลองเจาคุณสิงห แขวงคลองเจาคุณสิงห (ตลอดชีพ)

เขตวังทองหลาง เขตวังทองหลาง

จ.กรุงเทพฯ 10310 จ.กรุงเทพฯ 10310

111 0142 20-ธ.ค.-61 2,100 คุณสมศรี วณิชชาสกุลบุตร 57 112/62 ซ.พระราม 2 ที่ 28 - ที่ปรึกษาอิสระ 094-548-2624 somsrivani@gmail.com สมาชิกสมาคม

ถ.พระราม 2 แขวงจอมทอง (ตลอดชีพ)

เขตจอมทอง จ.กรุงเทพฯ 10150

112 0143 24-ธ.ค.-61 2,100 ผศ.ดร.มณสิชา ปองปอม ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา ผูชวยศาสตราจารย patthamapp@yahoo.com สมาชิกสมาคม

คณะแพทยศาสตร  ม.เชียงใหม คณะแพทยศาสตร  ม.เชียงใหม (ตลอดชีพ)

110 ถ.อินทวโรรส 110 ถ.อินทวโรรส

ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม 50200 จังหวัดเชียงใหม 50200

113 0144 27-ธ.ค.-61 2,100 น.ส.พนม ใสยจิตร 50 409/216 ซ.แจงวัฒนะ ซ.6 สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ นักวิทยาศาสตร 082-3542288 phonom.s@dld.go.th สมาชิกสมาคม

ถ.แจงวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน 50/2 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว การแพทย (ตลอดชีพ)

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เขตจุตจักร จ.กรุงเทพฯ 10900

114 0145 27-ธ.ค.-61 2,100 น.ส.ภัทราวดี วัฒนสุนทร 32 127/1  ตําบลในเมือง สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ นักวิทยาศาสตร 09-09961453 o_i_l2548@hotmail.com สมาชิกสมาคม

อําเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ 53120 50/2 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว (ตลอดชีพ)

เขตจุตจักร จ.กรุงเทพฯ 10900

115 0146 27-ธ.ค.-61 2,100 คุณกมล พิพัฒนภานุกุล 47 64/19 หมู 1 ต.ออมเกร็ด บริษัทศูนยสมารท เทค จํากัด ผูจัดการทั่วไป 081-6557621 kamol.p@smartvetgroup.com สมาชิกสมาคม

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 144 หองที่ 809-811 ชั้น 8 (ตลอดชีพ)

mailto:somsrivani@gmail.com
mailto:patthamapp@yahoo.com
mailto:phonom.s@dld.go.th
mailto:o_i_l2548@hotmail.com
mailto:kamol.p@smartvetgroup.com


ลําดับ ใบเสร็จรับเงิน/ ลงวันที่ จํานวนเงิน ชื่อ- สกุล อายุ ที่อยู ที่ทํางาน อาชีพ โทรศัพท E-mail address ดํารงตําแหนง

ที่ เลขที่

ทะเบียนสมาชิกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา

อาคารกลุมนวัตกรรม 2 ตึก A 

หมู 9 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย

ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง

จ.ปทุมธานี 12120

116 0147 27-ธ.ค.-61 2,100 คุณผกากรอง อารียรอบ 41 217/17 ต.เบิกไพร อ.บานโปง บริษัทศูนยสมารท เทค จํากัด R&D Supervisor 094-2242199 phakakrong.a@smartvetgroup.com สมาชิกสมาคม

จ.ราชบุรี 70110 144 หองที่ 809-811 ชั้น 8 (ตลอดชีพ)

อาคารกลุมนวัตกรรม 2 ตึก A 

หมู 9 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย

ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง

จ.ปทุมธานี 12120

117 0148 13-ม.ค.-62 2,100    น.ส.จณัญญา สุขเพสน 299/172 ถ.แจงวัฒนะ สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัต นักวิทยาศาสตร 092-6377889 sukhapesna@gmal.com สมาชิกสมาคม

แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ 91 ถ.ติวานนท อ.เมือง การแพทยชํานาญการ (ตลอดชีพ)

จ.กรุงเทพฯ 10210 จ.ปทุมธานี 12000

118 0149 6-ก.พ.-62 2,100 สพ.ญ.นวลเนตร แสนบุงคอ 37 7 ซ.บุญศิริ 4/5 ถ.สุขุมวิท Behn Meyer Chemicals (T) Technical 081-658-3619 nualpraes@gmail.com สมาชิกสมาคม

ต.ปากน้ํา  อ.เมือง 70/1 ถ.เลียบคลองมอญยาว Service (ตลอดชีพ)

จ.สมทุรปราการ  10270 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง Executive

จ.กรุงเทพฯ 10520

119 0150 6-ก.พ.-62 2,100 นายพัฒนะ ถอนกิ่ง 42 9/39  หมู 8 ถ.พุทธมณฑล สาย4 บริษัท ไบโอซายน จํากัด กรรมการผูจัดการ 086-3075048 pattana.bioshine@gmail.com สมาชิกสมาคม

ต.กระทุมลม อ.สามพราน 9/113 ถ.สุขสวัสดิ์ ซอย 30 แยก 10 (ตลอดชีพ)

จ.นครปฐม  73220 แขวงบางประกอก เขตราษฎรบูรณะ

จ.กรุงเทพฯ 10140

mailto:phakakrong.a@smartvetgroup.com
mailto:sukhapesna@gmal.com
mailto:nualpraes@gmail.com
mailto:pattana.bioshine@gmail.com


ลําดับ ใบเสร็จรับเงิน/ ลงวันที่ จํานวนเงิน ชื่อ- สกุล อายุ ที่อยู ที่ทํางาน อาชีพ โทรศัพท E-mail address ดํารงตําแหนง

ที่ เลขที่

ทะเบียนสมาชิกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา

120 0151 7-ก.พ.-62 2,100 น.ส.ฐิตาภรณ รัดริน 32 122/147  แขวงบางเมือง กองพัฒนาระบบและรับรองมาตร นักวิชาการเกษตร 086-368-5610 rutrin@hotmail.com สมาชิกสมาคม

เขตเมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ฐานสินคาพืช กรมวิชาการ ปฏิบัติการ (ตลอดชีพ)

50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900

121 0152 27-มิ.ย.-62 2,100 รศ.ดร.วรดา สโมสรสุข - คณะสหเวชศาสตร (ศูนยรังสิต) พนักงานมหาวิทยาลัย081-710-1355 SWORADA@hotmail.com สมาชิกสมาคม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขาราชการออกนอกระบบ (ตลอดชีพ)

99 ม.18 ถ.พหลโยธิน รองศาสตราจารย

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ. ปทุมธานี  12120

122 0153 27-มิ.ย.-62 2,100 น.ส.ณัฐกานต ทิพมอม 41 เลขที่ 1  ต.อากาศ อ.อากาศอํานวยเลขที่ 600  ต.สระลงเรือ พนักงานมหาวิทยาลัย 089-5750123 thippamom@hotmail.com สมาชิกสมาคม

จ.สกลนคร  47170 อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 อาจารย (ตลอดชีพ)

123 0154 28-มิ.ย.-62 2,100 นายประกรณ จาละ 42 202 ม.2  ถ.สายใยรัก คณะสัตวแพทยศาสตร มก.กพส. พนักงานมหาวิทยาลัย 081-9812268 fvetpkj@ku.ac.th สมาชิกสมาคม

ต.คลองมะเดื่อ  อ.กระทุมแบน ต.กําแพงแสน  อ.กําแพงแสน นักวิทยาศาสตร (ตลอดชีพ)

จ.สมุทรสาคร 74110 จ.นครปฐม  73140

124 0155 16-ธ.ค.-62 2,100 น.ส.กชพรรณ คหปตานี 42 68/226 หมู 9 ฆันทนา บางนา 90/1989 Plex Bangna Managing

กม.7  ต.บางแกว อ.บางพลี ต.บางแกว อ.บางพลี Director 080-2829365 k.kahapatanee@innovad-global.com สมาชิกสมาคม

จ.สมุทรปราการ 10540 จ.สมุทรปราการ  10540 (ตลอดชีพ)

125 0156 ####### 2,100 น.ส.ธรรมาภรณ จันทรใส 24 40 ต.บานเปา อ.เมือง ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทย นิสิตระดับ 091-8571090 jajah_thammapron@hotmail.com สมาชิกสมาคม

จ.ลําปาง 52100 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บัณฑิตศึกษา (ตลอดชีพ)

mailto:rutrin@hotmail.com
mailto:SWORADA@hotmail.com
mailto:thippamom@hotmail.com
mailto:fvetpkj@ku.ac.th
mailto:k.kahapatanee@innovad-global.com
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ลําดับ ใบเสร็จรับเงิน/ ลงวันที่ จํานวนเงิน ชื่อ- สกุล อายุ ที่อยู ที่ทํางาน อาชีพ โทรศัพท E-mail address ดํารงตําแหนง

ที่ เลขที่

ทะเบียนสมาชิกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา

126 0157 1-พ.ค.-63 2,100 น.ส.พัชรา เผือกเทศ 49 888/26 หมูบานเลคนครา ซ.1 คณะสัตวแพทยศาสตร ม.ขอนแกน ผูชวยศาสตราจารย 094-2910218 patphu@kku.ac.th สมาชิกสมาคม

ถ.สีหราชเคโชไชย ต.บานเปด 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง (ตลอดชีพ)

อ.บานเปด จ.ขอนแกน 40000 อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002

127 0158 ####### 2,100 นายไกรวุฒิ นวลขาว 32 170 ซ.ศรีสมาน 6 ถ.ศรีสมาน กลุมตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว นักวิทยาศาสตร 081-5652788 KRATWUT.M@did.go.th สมาชิกสมาคม

ต.บานใหม อ.ปากเกร็ด สํานักงานตรวจสอบคุณภาพสินคา ปฏิบัติการ (ตลอดชีพ)

จ.นนทบุรี  11120 เลขที่ 91 ต.บางกะดี อ.เมือง

จ.ปทุมธานี  12000

mailto:patphu@kku.ac.th
mailto:KRATWUT.M@did.go.th
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