
ฉบับที ่ 1 : มกราคม - กมุภาพนัธ์ 2554     หน้า 1/3 

Contents : 

คณะกรรมการสมาคมฯ 1-2 

กิจกรรมสมาคมฯ 3 

  

 สวสัดีทา่นสมาชิกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ประเทศไทยทกุทา่น ในฐานะนายกสมาคมฯ   ดิฉนั
ขอขอบคณุทกุทา่นท่ีให้การสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ ของสมาคมฯ  ตลอดระยะเวลาที่ผา่นมาเป็นอยา่งด ี            
ขา่วประชาสมัพนัธ์ของสมาคมฯ ฉบบัแรกนี ้ ขอประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของสมาคมฯ ซึง่ในปีนี ้มุง่เน้นกิจกรรมที่ให้
ประโยชน์กบัสมาชิกโดยตรง เช่น การจดัอบรมและสมัมนาทีส่มาชิกจะได้รับสว่นลดถงึ30% จดหมายขา่วที่
สามารถท าให้สมาชิกทราบขา่วสารและสทิธิประโยชน์ตลอดเวลา เอกสารวชิาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพท่ีเป็น
ประโยชน์และเก่ียวข้องกบัการท างานในวชิาชีพ การเยี่ยมชมงานทัง้ในและตา่งประเทศที่จะท าให้สมาชิกทนัขา่วทนั
เหตกุารณ์ในด้านธุรกิจ การวิจยัและการศกึษา โดยเฉพาะในปีนีส้มาคมฯ มีแผนท่ีจะขยายความร่วมมือและสร้าง
เครือขา่ยไปยงัสมาคมหรือองค์กรอื่นๆ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทัง้ในและตา่งประเทศ และซึง่มุง่เน้นการให้ความรู้
ทางเทคโนโลยีชีวภาพแกเ่ยาวชนและบคุคลทัว่ไปในลกัษณะตา่งๆ เช่น ชดุวีดีโอความรู้ การจดัอบรมและสือ่สิง่พิมพ์  
เป็นต้น                              

 สมาคมฯ ยินดีน้อมรับข้อแนะน ากิจกรรมดีๆ จากทา่นสมาชิกและหวงัทีจ่ะได้รับใช้ทา่นในโอกาสตา่งๆ 
สดุท้ายนีห้วงัเป็นอยา่งยิ่งวา่สมาชิกสมาคมฯทกุทา่น จะได้มีสว่นร่วมในการผลกัดนัสมาคมฯ ให้เข้มแขง็
เจริญก้าวหน้า สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกและก้าวเดินไปข้างหน้าอยา่งมัน่คงตลอดไป 

       รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจิตร  ศรีนพคณุ 

สาส์นจากนายกสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2554-2556 

ดร. พเิชฐ อฐิกอ 

อุปนายก 

บริษัทมีด้ จอนห์สัน นิวทรีช่ัน จ ากดั 

    

    

รศ. ดร. ศิริรัตน์  เร่งพพิฒัน์ 

เหรัญญิก 

คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

รศ. ดร. ช่ืนจิตต์  บุญเฉิด 
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คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล 

รศ. ดร. วิไล  รังสาดทอง 

เลขานุการ 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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คณะกรรมการสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2554-2556 

ผศ. ดร. มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ 

ประชาสัมพนัธ์ 

ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

ผศ. ดร. ลลิี ่ เอือ้วิไลจิตร 

นายทะเบียน 

ศูนย์พนัธุวิศวกรรมแทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
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ผศ. ดร. เทพปัญญา  เจริญรัตน์ 

ประชาสัมพนัธ์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ดร. เมธินี  ศรีวัฒนกุล 

ประชาสัมพนัธ์ 

บริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จ ากัด   

ดร. พไิลวรรณ  เจริญชัย 

ประชาสัมพนัธ์ 

บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากดั   

ดร. พงษ์สุดา  ผ่องธัญญา 

ปฎิคม 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน)   

ผศ. ดร. วิชัย  ลลีาวัชรมาศ 

ปฎิคม 

คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผศ. ดร. ศันสนลกัษณ์  รัชฎาวงศ์ 

ปฎิคม 

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี   

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ผศ. ดร. ศุภศิลป์  มณีรัตน์ 

ปฎิคม 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

รศ. ดร. สาโรจน์  ศิริศันสนียกุล 

ปฎิคม 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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                วนัท่ี 17 มกราคม 2554  รศ.ดร.เพญ็จิตร ศรีนพคุณ  ดร.ลิล่ี เอ้ือวไิลจิตร         
และผศ.ดร.เทพปัญญา เจริญรัตน์  เขา้พบดร.กญัญวมิว ์กีรติกร  ผูอ้  านวยการศูนยพ์นัธุ              
วศิกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ    เพื่อสวสัดีปีใหม่และหารือถึงความร่วมมือกนั
ระหวา่งสมาคมฯ กบัศูนยพ์นัธุฯ  

 

 วนัท่ี 20 มกราคม 2554  รศ.ดร.เพญ็จิตร ศรีนพคุณ  เขา้พบดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธ์ิ 
นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยชีีวภาพไทย  เพื่อสวสัดีปีใหม่และหารือ

เก่ียวกบักิจกรรมท่ีจะด าเนินการร่วมกนัในปี 2554  

วนัท่ี 24-27 มกราคม 2554  รศ.ดร.เพญ็จิตร ศรีนพคุณ  ไดเ้ขา้ร่วมประชุม  

The 1st  Regional Asian Federation of Biotechnology (AFOB)  ณ ประเทศเนปาล  
การประชุมสมัมนาน้ีถือเป็นการประชุมภูมิภาค คร้ังแรกของ AFOB  

(Asian Federation of Biotechnology)  

โดยมีประเทศเนปาลเป็นเจา้ภาพ ปัจจุบนั AFOB มีสมาชิก 13 ประเทศ ในเอเชีย 

 

สมคัรสมาชิกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยวนัน้ี          

รับพจนานุกรมเทคโนโลยชีีวภาพ มูลค่า 200 บาทฟรี 

ดาวนโ์หลดใบสมคัรไดท่ี้ www.biotec.or.th/tsb  

 

สัมมนา Bioreactor : Tricks and Tips เดอืนมนีาคมนี ้   

รายละเอยีดเพิม่เตมิที ่www.biotec.or.th/tsb  

โทรศัพท์ 02 644 8150 ต่อ 407 ตดิต่อคุณดวงพร 

duangporn@biotec.or.th หรือ tsb@biotec.or.th 

ขอเชิญร่วมอบรมและศึกษาดูงานสบู่ด า ณ ประเทศสหภาพพม่า  พร้อมกิจกรรมพิเศษ ร่วมท าบุญถวายเทียนพรรษาในวนัเขา้พรรษา ณ พระธาตุอินทร์แขวน  

ระหวา่งวนัท่ี 14 - 20  กรกฎาคม 2554 (7 วนั 6 คืน) โดยโครงการเคย-ูไบโอดีเซล และศูนยค์วามเป็นเลิศทางวชิาการดา้นสบู่ด  า มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ร่วมกบัสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย  

ราคาพเิศษส าหรับสมาชิกสมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแห่งประเทศไทย  เพยีง 36,900 บาท 

ดูรายละเอยีดเพิม่เติมในเวบ็ไซต์ โครงการเคยู-ไบโอดีเซล www.biodiesel.rdi.ku.ac.th 

http://www.biodiesel.rdi.ku.ac.th/

