
ขอเชญิเขา้รบัฟังการฝึกอบรม หลกัสตูรพเิศษ 

การจดัการแมลงแบบมอือาชพี ภาค 6 

  PROFESSIONAL PEST MANAGEMENT PART 6 
ในวนัที ่ 21 พฤษภาคม 2561  

ณ โรงแรมทาวน ์ อนิ ทาวน ์ (Town In Town Hotel Bangkok) 

ปลวกและการควบคุม 
• โดยนกัวชิาการจากคณะเวชศาสตรเ์ขตร้มหาวทิยาลยัมหดิล 

เทคนิคการตดิตัง้ระบบเหยือ่ก าจดัปลวก 

• โดยนกัวชิาการจาก บรษิัทเอ็นซสิเท็กส์ 

เครือ่งดกัแมลงบนิและการใช้งานให้มปีระสิทธภิาพ 

• โดยนกัวชิาการจากคณะเทคโนโลยกีารเกษตร ( สจล. ) 

เครือ่งมอืใหม่ๆ และเทคนิคการใช้งาน 

• โดยนกัวชิาการ จากกรมวชิาการเกษตร 

ติดต่อสอบถามโทร  02-540-6780-1,  083-016-9794 ราคาน้ีรวมภาษีมูลค่า 7% แลว้ 

 

สมาคมวชิาชพีก าจดัแมลง  
              (Thai Professional Pest Management Association) 



เวลา โปรแกรมการอบรม วทิยากร 

08:00-08:45 ลงทะเบยีน ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน 

08:45-09:00 ประธานกลา่วเปิดการอบรม 
“การจดัการแมลงแบบมอือาชพี” ภาค 6 

คุณธนาวุฒ ิ  ศิรเิรอืง  
นายกสมาคมวชิาชพีก าจดัแมลง 

 
09:00-10:00 

 

ปลวก และ การควบคุม 
 

อาจารยยุ์ทธนา  สามงั 
นักวิจัย คณะเวชสาสตร์เขต
ร้อนมหาวทิยาลยัมหดิล 

10:00-10:15  Coffee break --- 

10:15-12:00 
เทคนิกการตดิตัง้ระบบเหยือ่ก าจดัปลวก 

 

อาจารยว์รวุฒ ิ วงนิชสกุลพงศ์ 
ผู้จดัการเขตและพฒันาตลาด
ประจ าประเทศไทย บรษิทัเอ็น
ซสิเท็กส์ จ ากดั 

12:00-13:00 รบัประทานอาหารกลางวนั --- 

13:00-14:45 เครื่องดกัแมลงบนิและการใช้งานให้มปีระสิธภิาพ  
 

ดร. จรงคศั์กดิ ์  พุมนวน 
นักววิทยาศาสตร์เชียวชาญ 
ศูนยว์จิยัร่วมภาครฐัและเอกชน 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

14:45-15:00 Coffee break --- 

15:00-16:30 

 
เครื่องมอืใหม่ๆ  และเทคนิคการใช้งาน 

 
 

ดร. พฤทธชิาต ิ  ปุญวฒัโท 
นกักฏีวทิยาช านาญการ 
กรมวชิาการเกษตร 

16:30-17:00 ทดสอบความรู้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม กรรมการสมาคมวิชาชีพก าจัด
แมลง 

Thai Professional Pest Management Association 

ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ (Town In Town Hotel)  



 
 
 

   

อาจารยย์ทุธนา สามงั  

ต าแหน่ง : นกักฏีวทิยาช านาญการ   
ประวตักิารศึกษา   
ปรญิญาตร ี วท.บ. เกษตรศาสตร ์ (เกษตรศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ปรญิญาโท วท.ม. เกษตรศาสตร ์ (เกษตรศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ปรญิญาเอก Ph.D. Entomology and Pest Control, Nanjing 
Agricultural University, Chin  

ดร. พฤทธชิาต ิ  ปุญวฒัโท 

อาจารยว์รวุฒ ิ วาณิชยส์กุลพงศ์ ต าแหน่ง :  ผู้จดัการเขตและพฒันาตลาดประจ าประเทศไทย บรษิทั
เอ็นซสิเท็กส์ จ ากดัผู้จดัการฝ่ายขายทางเทคนิคนิคประจ า้ประเทศไทย
กมัพูชา แล เมยีนมาร ์ และ ผู้จดัการฝ่าย 
เทคนิคและขาย บรษิทัฟิวเจอร ์ ไฮยนี จ ากดั 
ประวตักิารศึกษา  
ปรญิญาตร ี วท.บ. เกษตรศาสตร ์ (การจดัการศัตรูพชื) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์   
ปรญิญาโท วท.ม. เกษตรศาสตร ์ (กฏีวทิยา) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
 

ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง  :   Researcher  Department of Medical 
Entomology Faculty of Tropical MedicineMahidol University, 
Bangkok, Thailand. 
ประวตักิารศึกษา   :  
Certificate of Medical Science Tenhnology, Mahidol University 
B.Ed. (Science Biology), Srinakharinwirot University 
M.Sc. (Public Health), Mahidol University 

ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง  :  นกัวทิยาศาสตรเ์ชีย่วชาญ ศูนยร์ว่มภาครฐั
และเอกชน คณะเทคโนโลยกีารเกษตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั, รองประธานสภาคณาจารยแ์ลพนังงาน 
และผู้อ านวยการฝายวชิาการ คณะกรรมการบริหารที่ประชุมสภา
ขา้ราชการพนงังานและลกูจ้าง 
ประวตักิารศึกษา   :  
ปริญญาเอก สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั,  

ดร. จรงคศั์กดิ ์  พุมนวน  



  

ใบสมคัร 
เข้ารบัการ
ฝึกอบรม 

วนัที ่ 21 พฤษภาคม 2561 ณโรงแรมทาวน์ อนิ ทาวน์ หนังสือแจ้งความจ านง
เข้ารบัการฝึกอบรม  ท าขึน้ระหวา่ง  สมาคมวชิาชีพก าจดัแมลง โดยคุณธนาวุฒ ิ
ศิรเิรอืง (นายกสมาคมฯ)  ส านกังานทีต่ ัง้ เลขที่ 212  ถ.เจรญิพฒันา แขวงบางชนั 
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510  

 

 ชื่อบรษิทั   :                  

 ที่อยู ่ :         
            

  Tel/Fax :          

  E-mail   :          

 
 

 
 

 

1       5     

2       6     
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                 *   กรุณาพมิพ์หรอืเขยีนชือ่-นามสกุลผู้ข้าอบรมให้ชดัเจน เพือ่ออกใบรบัรองผ่านการอบรม                                 
                    และหากมจี านวนผู้สมคัรเกนิ  8  ท่าน  กรุณาพมิพ์รายชือ่เพิม่อกี  1  แผ่น  * 
 

รวมเป็นเงนิคา่ลงทะเบยีนทัง้ส้ิน  :      บาท (  ) 

ช าระคา่ลงทะเบยีนโดยการโอนเงนิเข้าบญัช ี  :   สมาคมวชิาชีพก าจดัแมลง  
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาตวิานนท ์  บญัชีกระแสรายวนั  เลขที ่  465  1  01965  1 
กรุณาส่งเอกสารการโอนเงนิมาที ่Fax. : 0-2540-6780 กด  9   E-mail : thanawut.tppma@gmail.com 
หรอืตดิตอ่เลขาสมาคมฯ  :  0-2540-6780-1 ,083-016-9794 

 
 

ราคานี้รวมภาษี 
มูลคา่เพิม่ 7% 

จองกอ่นวนัที ่ 
21 พฤษภาคม 2561 

จองหลงัวนัที ่
 21 พฤษภาคม 2561 

สมาชกิ 1,284 บาท 1,819 บาท 

ไม่สมาชกิ 1,926 บาท 2,461 บาท 




