รายชื่ อสมาชิกสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่ งประเทศไทย
ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564
รายชื่ อ
รายชื่ อ
รหัสสมาชิก
รหัสสมาชิก
HM ศ.ดร.สุ ธรรม อารี กุล
L28001 คุณพิชยั มณี โชติ
L34031 ดร.สุ ธน สุ วรรณบุตร
L28002 ศ.ดร.บรรพต ณ ป้ อมเพชร
L34032 คุณบุษรา จันทร์แก้วมณี
L29003 ดร.ฉวีวรรณ หุตะเจริ ญ **
L29004 คุณมนตรี รัศมี *

L34033 คุณปิ ยรัตน์ เขียนมีสุข
L34034 คุณสมพงษ์ จินานนท์

L30005 คุณพิทูร กอเทพวัลย์
L30006 ดร.มโนชัย กีรติกสิ กร **

L34035 คุณศรณ์ กันตรัตนากุล
L34036 รศ.ดร.จริ ยา จันทร์ ไพแสง
L34037 คุณบุญรัตน์ นันทะ

L30007 ดร.วีรวุฒิ กตัญญูกุล
L30008 ดร.ไพศาล ศุภางคเสน
L32010 ดร.เฉลิม สิ นธุ เสก
L33011 คุณนิ ภา เบญจพงศ์
L33012 ดร.เพ็ญศรี ศรประสิ ทธิ์
L33013 คุณณรงค์ จันทรประภา
L33014 ดร.อภิชยั ดาวราย
L33015 คุณสมพร ลีลาอาภรณ์
L33016 คุณสมพร วงศ์วิวฒั น์ **
L33018 คุณเผ่าพงศ์ พงศ์พนรัตน์
L34019 คุณอนุสรณ์ วิเชียรเจริ ญ
L34020 รศ.ดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธี กุล
L34021 คุณสมศักดิ์ แสงธาราทิพย์
L34022 คุณอนุสรณ์ ธาดากิตติสาร

L34038 รศ.ดร.สมศรี กันตรัตนากุล *
L34039 รศ.ดร.ชิตาภา เกตวัลห์
L34040 คุณสกล มงคลธรรมากุล
L34041 คุณโสภาวรรณ มงคลธรรมากุล
L35042 รศ.ดร.มยุรา สุ นย์วีระ
L35043 คุณธารงค์ ผลชีวิน
L35044 ดร.สุ ภาณี พิมพ์สมาน
L35047 คุณประไพพรรณ องค์ประเสริ ฐ
L35048 ดร.ชุมพล กันทะ **
L35049 ดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์
L35050 ดร.ธวัชชัย สิ ชฌวัฒน์
L35051 ศ.ดร.อังศุมาลย์ จันทราปั ตย์
L35052 ดร.อัมพร วิโนทัย *

L34023 ดร.เลาจนา เชาวนาดิศยั
L34024 คุณอรนุช กองกาญจนะ

L35053 คุณวิรัช จันทรัศมี
L35054 คุณวัชระ สุ รวัฒนานนท์

L34025 คุณจารึ ก ศรี พทุ ธชาติ
L34027 ดร.อภิรัต อรุ ณินท์ *

L35055 คุณสมลักษณ์รัตน์ แกรนด์สแตฟฟ์
L35056 คุณอรุ ณี วงษ์กอบรัษฎ์

L34028 รศ.ดร.สว่าง เจริ ญยิง่
L34029 ดร.สุ จินต์ จันทรสอาด

L35057 คุณสุ รฤทธิ์ ศรี อรุ โณทัย

L34030 คุณยรรยง ประเทืองวงศ์

L36058 คุณวีณา จันทนยิง่ ยง
L36059 รศ.ดร.วาลุลี โรจนวงศ์ *

รายชื่ อ
รหัสสมาชิก
L36060 รศ.ดร.สุ รเชษฐ จามรมาน
L36061 คุณสมพร ใจรักพันธุ์
L36062 คุณปราณี หวังมัน่
L36063 บริ ษทั อีสท์ เวสท์ ซี ด จากัด
L36064 ดร.เกษม ทองทวี

รายชื่ อ
รหัสสมาชิก
L38099 คุณลัดดาวัลย์ อินทรสังข์
L38100 คุณสาโรจน์ พนาสหธรรม *
L38101 คุณรัตนา โพธิ์ ปิ ยะนุเคราะห์
L38102 คุณเจิดพงศ์ ชมภูรัตน์ **
L38103 คุณพิเชฐ เชาวน์วฒั นวงศ์

L36065 ศ.ดร.สิ ริวฒั น์ วงษ์ศิริ
L36066 คุณอริ ยนั ต์ ลิ้มมณี **

L38104 คุณกอบเกียรติ์ บันสิ ทธิ์
L39105 คุณจินตนา ทยาธรรม

L36068 ศ.ดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม
L36069 ดร.นวลศรี ทยาพัชร

L39106 ดร.ชุติกานต์ กิจประเสริ ฐ
L39107 คุณชาญชัย บุญยงค์ *

L36070 คุณสมสิ ทธิ์ ชานาญศิลป์

L39108 คุณสว่าง วังบุญคง
L39109 ดร.เตือนจิตต์ สัตยาวิรุทธ์

L36071 คุณสาเร็ จ เฉยไสย **
L36072 ดร.จุฑารัตน์ อรรถจารุ สิทธิ์ **
L36073 ดร.สุ ทศั นีย ์ บุญคง **
L37075 คุณนุชรี ย ์ ศิริ

L39110 คุณอุราพร หนูนารถ
L39111 คุณอรทัย เอื้อตระกูล
L39112 คุณลีลา กญิกนันท์

L37078 คุณพิสุทธิ์ เอกอานวย
L37079 ดร.สุ ปราณี อิ่มพิทกั ษ์

L39113 ดร.สมชาย ธนสิ นชยกุล
L39114 ผศ.ดร.อามร อินทรสังข์

L37080 รศ.ดร.บุญฤทธิ์ สายัมพล **
L37082 ศ.ดร.ประภารัจ หอมจันทน์

L40115 ดร.องุ่น ลิ่ววานิช
L40116 คุณบุปผา เหล่าสิ นชัย *

L37083 คุณทักษิณ อาชวาคม
L37084 ดร.รุ จ มรกต

L40117 คุณวัฒนา จารณศรี
L40118 คุณโอชา ประจวบเหมาะ

L37085 ดร.โสภณ อุไรชื่ น
L37086 รศ.ดร.อินทวัฒน์ บุรีคา

L40119 ดร.สาทร สิ ริสิงห์ *
L40120 บริ ษทั เคมเทรด จากัด

L37087 คุณนิ ภา จันท์ศรี สมหมาย

L40121 คุณสยมชัย สิ งหรา ณ อยุธยา **
L40122 คุณยุพาพรรณ จุฑาทอง

L37088 คุณยุวลักษณ์ ขอประเสริ ฐ
L37089 คุณชมพูนุท จรรยาเพศ
L37090 คุณทิติยา จิตติหรรษา **
L37091 คุณมัลลิกา แก้ววิเศษ
L37092 คุณสุ ขมุ วงษ์เอก **
L37093 คุณศิริพรรณ ตันตาคม **

L40123 ดร.ไพทูรย์ เล็กสวัสดิ์ **
L40124 คุณมาลิน สมัครคามัย
L40125 คุณพวงผกา คมสัน
L40126 ดร.จริ ยา วิสิทธิ์ พานิช

L37094 คุณเสริ มศักดิ์ หงส์นาค

L40127 คุณอัญชลี สงวนพงษ์
L40128 ดร.ยงยุทธ ไวคกุล

L38095 รศ.ดร.อวบ สารถ้อย **
L38097 คุณวรรณวิมล นิ ลเศรษฐ์

L40129 คุณกฤษณา ชัชพงศ์ **
L41130 คุณประพิศ วองเทียม

รายชื่ อ
รหัสสมาชิก
L41131 คุณชลิดา อุณหวุฒิ
L41132 คุณนิ ตยา วีระกุล

รายชื่ อ
รหัสสมาชิก
L42164 คุณสุ ดาวรรณ เชยชมศรี
L42165 คุณศุภสัณห์ บางแวก

L41133 คุณจีรนุช เอกอานวย
L41134 คุณสมหมาย ชื่ นราม

L42167 คุณประนอม ใจอ้าย
L42168 คุณเสริ มศรี เมตตาประเสริ ฐ **

L41135 คุณเกศรา จีระจรรยา
L41136 รศ.ดร.เนื่ องพณิ ช สิ นชัยศรี *

L42169 คุณเรณู สุ วรรณพรสกุล
L42170 ผศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส

L41137 คุณสิ นชัย สวัสดิชยั
L41138 คุณพิมลพร นันทะ

L42171 ผศ.ดร. วริ นทร ชวศิริ
L42172 คุณนฤมล แสงประดับ

L41139 รศ.ดร.ทรงยศ พิสิษฐ์กุล *
L41140 รศ.โกศล เจริ ญสม
L41141 ดร.มานิ ตา คงชื่ นสิ น

L42173 คุณกชพร ฉัตรตระกูล
L42174 คุณวันทนา ศรี รัตนศักดิ์

L41142 คุณบุญทิวา วาทิรอยรัมย์
L41143 ดร.อนุชิต ชินาจริ ยวงศ์
L41144 คุณฉัตรไชย ระเบียบโลก
L41145 คุณสุ วริ นทร์ บารุ งสุ ข

L42175 คุณธรรมนูญ พุทธสมัย *
L42176 คุณจรัสศรี วงศ์กาแหง
L42177 รศ.ดร.จิราพร เพชรรัตน์
L42178 คุณอิศเรส เทียนทัด

L41146 รศ.ปรากรม ประยูรรัตน์
L41147 คุณสุ รินทร์ หลวงนา

L42179 คุณวุฒิศกั ดิ์ นาคบัว
L42180 คุณทวีศกั ดิ์ ชโยภาส
L42181 คุณวัชรา ชุณหวงศ์

L42148 ดร. เกรี ยงไกร จาเริ ญมา
L42149 คุณวิเวก ถมยา

L42182 คุณสมศักดิ์ ศิริพลตั้งมัน่
L43183 ดร.ชาญณรงค์ ดวงสะอาด *

L42150 ดร.ณัฐกฤต พิทกั ษ์ *
L42151 คุณวนิ ช ยาคล้าย
L42152 คุณสุ วฒั น์ รวยอารี ย ์

L43184 คุณสถิตย์ ปฐมรัตน์
L43185 ดร.สุ วคนธ์ โคตรมี **

L42154 คุณวิทยา วิชยารังสฤษดิ์
L42155 ผศ.พิชยั คงพิทกั ษ์
L42156 ผศ.ดร.ศิรินนั ธ์ เอี่ยมประภา
L42157 คุณสุ ชลวัฒน์ ว่องไวลิขิต

L43186 คุณชูวิทย์ ศุขปราการ
L43187 คุณอัจฉรา ตันติโชดก
L43188 ดร.สุ พตั รา ดลโสภณ **
L43189 คุณศรุ ต สุ ทธิ อารมณ์
L43190

คุณปราสาททอง พรหมเกิด

L42158 คุณอาภารัตน์ มหาขันธ์
L42159 คุณณัฐธิ ดา ศรี พลกรัง **

L43191 คุณกอบกุล วิภาวสุ
L43192 คุณอุทยั เกตุนุติ

L42160 คุณอนันต์ ดาโลดม **
L42161 คุณวิโรจน์ หิ รัญยูปกรณ์

L43193 คุณสัจจะ ประสงค์ทรัพย์
L43194 คุณคณัจฉรี ย ์ ธานิสพงศ์

L42162 คุณไพศาล รัตนเสถียร
L42163 คุณสุ อาภา ดิสถาพร

L43195 ดร.อนุวฒั น์ จันทรสุ วรรณ
L43196 คุณประเวศ แสงเพชร

รายชื่ อ
รหัสสมาชิก
L43197 คุณโกวิทย์ พงษ์แสวง
L43198 คุณทัศนีย ์ คีรีทวีป
L43199 คุณธวัชชัย พูลสวัสดิ์ **
L43200 คุณสัญญาณี ศรี คชา
L43201 คุณกนิ ษฐ์ ธนูเทพ
L43202 คุณจุฬา เบญจพงศ์
L43203 คุณเกียรติศกั ดิ์ คาวิเศษศิลป์ **
L43204 คุณประดิษฐ์ วงษ์ยะลา
L43205 คุณวัชรี ภรณ์ พันธ์ภูมิพฤกษ์
L43206 คุณพงษ์ศกั ด์ ซาโปร่ ง
L43207 คุณดุมภ์ ภู่นาค
L43208 คุณศิริพร หัสสรังษี **
L43209 คุณณัฐชยา ชุ่มสวัสดิ์
L43210 คุณปราณี พุทธิ พิพฒั น์ขจร
L43211 ดร.มัณฑนา มิลน์ **
L43212 ดร.สุ รีรัตน์ เดี่ ยววาณิ ชย์
L43213 คุณเพชรี เซ่ งซิ้ม
L43214 คุณสุ ธิดา สกุลวาริ น
L43215 คุณวราภรณ์ สุ ทธิ ธญ
ั ญะลักษณ์
L43216 ดร.ยุพา หาญบุญทรง
L43217 คุณโกวิท วงษ์กมลชุณห์
L43218 ดร.อัญชลี สวาสดิ์ ธรรม
L43219 คุณปฏิภาณ สายธารทอง
L43220 คุณวัชรี สมสุ ข
L43221 คุณกรแก้ว เสื อสะอาด
L43222 คุณวีรวิทย์ วิทยารักษ์
L44223 คุณกรรณิ การ์ เพ็งคุม้
L44224 คุณพวงผกา อ่างมณี
L44225 คุณศรี จานรรจ์ ศรี จนั ทรา
L44226 คุณศิริณี พูนไชยศรี
L44227 คุณพรรณเพ็ญ ชโยภาส
L44228 คุณพรทิพย์ วิสารทานนท์

รายชื่ อ
รหัสสมาชิก
L44229 คุณพวงทอง บุญทรง
L44230 คุณบุญเกตุ ฟองแก้ว **
L44231 คุณสราญจิต ไกรฤกษ์
L44232 คุณวรัญญา มาลี
L44233 คุณเกรี ยงศักดิ์ หามะฤทธิ์
L44234 คุณปิ ยาณี หนูกาฬ
L44235 ดร.รจนา ไวยเจริ ญ **
L44236 คุณรังสิ มา เก่งการพานิช
L44237 ดร.เทวินทร์ กุลปิ ยะวัฒน์
L44238 คุณกุสุมา นวลวัฒน์
L44239

คุณรัตนา นชะพงษ์

L44240 คุณวารี เจริ ญผล
L44241 คุณศรี สุดา โท้ทอง
L44242 คุณประคอง ภมร **
L44243 คุณสรรค์นิธิ นามเรื องศรี
L44244 คุณลักขณา บารุ งศรี
L44245 ดร.สุ ภราดา สุ คนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
L44246 คุณวิภาดา ปลอดครบุรี
L44247 คุณสุ เทพ สหายา
L44248 คุณธนกร กมลธนนันท์
L44249 คุณสมรวย รวมชัยอภิกุล
L44250 คุณณัฐวัฒน์ แย้มยิม้
L44251 คุณประเสริ ฐ เบญจไพบูลย์กุล
L44252 ดร.จารุ วตั ถ์ แต้กุล
L44253 ดร.เสาวนิ ตย์ โพธิ์ พูนศักดิ์
L44254 คุณอัจฉรา หวังอาษา
L44255 คุณเพ็ญลักษณ์ ชูดี
L44256 คุณประภัสสร เชยคาแหง
L44257 คุณมาลี ชวนะพงศ์
L44258 คุณสารวย มงคลพร
L44259 คุณสมชาย สุ ริยพรพันธ์
L44260 คุณจันทร์ เพ็ญ ลิมปพยอม

รายชื่ อ
รหัสสมาชิก
L44261 คุณนันทิยา ลักขะพงษ์ **
L44262 คุณนาถศิริ อุ่นอก

รายชื่ อ
รหัสสมาชิก
L45293 ศูนย์วิจยั และพัฒนากีฏวิทยา
อุตสาหกรรม
L45294 ดร.วี
รเทพ พงษ์ประเสริ ฐ

L44263 ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์
L44264 คุณบุษบง มนัสมัน่ คง

L45295 คุณเชษฐ์ สวยงาม
L45296 คุณชวนพิศ ทัศวิล

L44265 คุณเสาวนี ย ์ ไชยวรรณ์ **
L44266 คุณเสริ ม สี มา **
L44267 คุณภมรทิพย์ อักษรทอง **

L46297 คุณสาทิพย์ มาลี
L46298 คุณสมบัติ ละม้าย

L44268 ดร.ทัศนี ย ์ แจ่มจรรยา
L44269 ดร.ปกรณ์ สุ จเร
L44270 คุณอุษา ด้วงสงค์ **
L44271 คุณกนก อุไรสกุล **
L44272 คุณขยัน สุ วรรณ
L44273 ผศ.สุ พฒั น์ ชัยตั้งจิต **
L44274 คุณชูแสง แพงวังทอง

L46299 คุณวรวุธ มณี วงศ์
L46300 คุณจิราภรณ์ คมคาย
L46301 คุณชาญณรงค์ จรรยาเมตตากุล
L46302 คุณนันทศักดิ์ ปิ่ นแก้ว
L46303 ผศ.ดร. สุ รพล วิเศษสรรค์
L46304 คุณมนตรี จิรสุ รัตน์
L46305 ดร.จารุ จินต์ นภีตะภัฏ *

L44275 คุณเสาวลักษณ์ พรกุลวัฒน์
L44276 คุณชูทิพย์ โสภาวงศ์ **

L46306 คุณฐิติมา ทองทับ
L46307 ผศ.สยาม อรุ ณศรี มรกต
L46308 คุณพัชราภรณ์ วาณิ ชย์ปกรณ์

L44277 คุณเปรม ณ สงขลา
L44278 รศ.ดร.พงศ์พนั ธุ์ เธี ยรหิ รัญ

L46309 คุณพงศ์ภทั ร ศิริกุลปิ ยรัตน์
L46310 คุณสฤษดิ์ชัย ฐิ ตวัฒนกุล

L44279 คุณประวิทย์ จตุรศรี วิไล
L44280 คุณชัยรัตน์ ตรี กาญจนวัฒนา

L46311 คุณพิกุล นุชนวลรัตน์
L46312 คุณจิราพร โพธิ์ งาม

L44281 คุณพิพฒั น์ เซี่ ยงหลิว
L44282 คุณพิทกั ษ์ แสงวิโรจนากุล
L44283 บ.ไบโออกริ เทค(ประเทศไทย )จากัด **

L46313 รศ.ดร.กฤษณา รุ่ งโรจน์วณิ ชย์
L46314 บ.สุ พรี เดอร์ม อินเตอร์เนชันแนล
L46315 คุจากั
ณจิดระเดช แจ่มสว่าง

L44284 บริ ษทั อาคเนย์เกษตรกรรม จากัด
L44285 คุณสุ รียพ์ ร เลื่ อมวิทยากุล **

L46316 คุณพิบูลย์ มณี ปกรณ์ **
L47317 คุณเผด็จ สิ ริยะเสถียร

L45286 คุณโอภาส วังบุญคง
L45287 คุณประภาส ดารี พฒั น์

L47318 คุณวนิดา อังศุพนั ธ์
L47319 คุณดารง เวชกิจ

L45288 ดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์
L45289 คุณประสิ ทธิ์ อยูว่ ิวฒั น์ **

L47320 คุณยรรยง เฉลิมแสน
L47321 คุณสมชัย สุ วงศ์ศกั ดิ์ศรี

L45290 คุณกิตติพงษ์ เพ็งรัตน์
L45291 คุณพีรนุช เสนี วงศ์ ณ อยุธยา
L45292 ดร.จอห์น มิลน์ **

L47322 คุณวินยั รัชตปกรณ์ชยั
L47323 คุณพิสมัย ชวลิตวงษ์พร
L47324 คุณสุ นิสา จัตุพร

รายชื่ อ
รหัสสมาชิก
L47325 คุณพิมพ์วลัญช์ สื บสายพรหม
L47326 คุณขัติยะ ฉัตรแก้วชัย

รายชื่ อ
รหัสสมาชิก
L49357 Nupro Crop
L49358 บ. ซิ งหนง (ประเทศไทย) จากัด

L47327 คุณวาสิ นี ฉิ มมา
L47328 คุณแสงแข น้าวานิ ช

L49359 คุณพัฒนเดช บุญเจริ ญ
L49360 คุณโกญจนาท เรื องรอง

L47329 คุณศิริพงษ์ คุม้ ภัย
L47330 คุณทนันชัย อินทาชัย

L49361 รศ.ดร.ธี รภาพ เจริ ญวิริยะภาพ
L49362 คุณสมศักดิ์ สมานวงศ์

L48331 คุณพิภทั ร์ นิ ยมพฤกษ์
L48332 คุณยุวริ นทร์ บุญทบ

L49363 คุณวัฒนชัย ตาเสน
L49364 คุณอมรา ไตรศิริ

L48333 คุณดวงสมร สุ ทธิ สุทธิ์
L48334 คุณรัชดา ขอประเสริ ฐ

L50365 คุณวรรณะ มหากิตติคุณ
L50366 คุณอุไรวรรณ นิ ลเพ็ชร์

L48335 คุณนลินี เจียงวรรธนะ
L48336 คุณเอกสิ ทธิ์ ทรัพย์เจริ ญวงศ์

L50367 คุณอโนทัย วิงสระน้อย
L50368 คุณวุฒิศกั ดิ์ บุตรธนู

L48337 คุณพลอยชมพู กรวิภาสเรื อง
L48338 คุณวิไลวรรณ เวชยันต์

L50369 คุณจุฑารัตน์ ประยงค์ทรัพย์
L50370 ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์ บาง

L48339 คุณพฤทธิ ชาติ ปุณวัฒโท
L48340 คุณดาราพร ริ นทะรักษ์

L50371 ดร.พัชริ นทร์ ครุ ฑเมือง
L50372 ดร.ดวงรัตน์ ธงภักดิ์

L48341 บริ ษทั ควอลิเคม (1994) จากัด
L48342 คุณสมเกียรติ์ ริ มชล

L51373 คุณทัศนัย จีนทอง **
L51374 คุณสุ วีรยา อายุเจริ ญ
L51375 คุณไพโรจน์ ศรี จนั ทรา

L48343 คุณปั ญญา ยวงเกตุ
L48344 ดร.นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด
L48345 พลเอกฉลอง โชติกะคาม **
L48346 คุณสุ ชีรา มูลศรี **
L48347 คุณจุฑารัตน์ เชื้ อพงษ์
L48348 คุณแอนนา สายมณี รัตน์
L48349 คุณศิรินทิพย์ ศรี วิชยั
L48350 คุณพลากร บัณฑิตวงษ์
L48351 คุณวันชัย รัตนเดชากุล
L48352 คุณศักดา บรรณาภูมิ
L48353 ผศ.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล
L48354 คุณสุ ชาดา เสกสรรค์วิริยะ
L48355 คุณสราวุธ ยิสารคุณ
L48356 บ.โฟโมไทย คอร์ ปอเรชัน่ จากัด

L51376 ดร.วินิต แจ้งศรี
L51377 คุณจาลอง ลภาสาธุกุล
L52378 ดร.จรรยา มณี โชติ
L52379 คุณวราภรณ์ กันทรจานงค์
L52380 คุณวนาพร วงษ์นิคง
L52381 คุณวิมลวรรณ โชติวงศ์
L52382 คุณวิริยา ประจิมพันธ์
L52383 คุณภัทรพร สรรพนุเคราะห์
L52384 คุณพีระพงศ์ เชาวน์เสฏฐกุล
L52385 ดร. พรพรหม ชัยฤทธิ ไชย
L52386 คุณจันทร์ เพ็ญ ประคองวงศ์
L52387 คุณนิรันดร์ ตันติเกตุ
L52388 คุณสุ เทพ กังเกียรติกุล

รายชื่ อ
รหัสสมาชิก
L52389 คุณชัยรัตน์ จันทร์หนู
L52390 คุณฐิ ตราพร ปั้นดี *

รายชื่ อ
รหัสสมาชิก
L55421 คุณจรงค์ศกั ดิ์ พุมนวน
L55422 คุณสนธิ์ ไกรวิจิตร

L52391 คุณมานิตย์ ยังอุ่น
L53392 คุณนันทิศกั ดิ์ หงษ์พาณิ ช

L55423 คุณธี รศักดิ์ สิ นธุเขียว **
L55424 คุณสาโรช บุญทอง **

L53393 คุณสิ ทธิ พงษ์ ตั้งตระกูล **
L53394 คุณสมศักดิ์ พงศ์วฒั นธรรม

L55425 คุณธวัชชัย เกริ กกุลธร
L55426 คุณสิ ริชยั สาธุวิจารณ์

L53395 คุณสาโรจน์ ศิริพละ
L54396 คุณวรวิช สุ ดจริ ตธรรมจริ ยางกูร

L55427 คุณสุ รภี กีรติยะอังกูร
L55428 คุณศมาพร ดวงใจ

L54397 คุณสุ ภางคนา ถิรวุธ
L54398 คุณสุ ชาดา สุ พรศิลป์

L56429 คุณมาลี ตั้งระเบียบ
L56430 คุณเผดิมศิลป์ รามศิริ

L54399 คุณอทิติยา แก้วประดิษฐ์
L54400 คุณปรี ชา เศรษฐโภคิน

L56431 คุณอัจฉราภรณ์ ประเสริ ฐผล
L56432 พ.อ. ดร.ชัยพฤกษ์ ปิ ลกศิริ

L55401 คุณประณิ ธิพร เอมโอฐ
L55402 คุณจิรัสสา มีกลิ่ นหอม **

L56433 คุณบัญญัติ แจ่มใส
L56434 คุณอุดม คงเอียด **

L55403 คุณวรานันท์ วิญญรัตน์
L55404 คุณสมสรรค์ หังสพฤกษ์
L55405 ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา โรงงานยาสู บ

L56435 คุณฉวีวรรณ บุญเรื อง
L56436 คุณสมชาย เนาสราญ

L55406 คุณมะลิวลั ย์ สุ ขวัน
L55407 คุณปธัสนันท์ แดงประทุม
L55408 คุณน้ าผึ้ง ชมภูเขียว
L55409 คุณภาวินี หนูชนะภัย
L55410 ดร.อธิ ราช หนูสีดา

L56437 คุณอิทธิ พล บรรณาการ
L56438 คุณชมัยพร บัวมาศ
L56439 คุณสุ นดั ดา เชาวลิต
L56440 คุณเกศสุ ดา สนศิริ
L56441 คุณกรกต ดารักษ์
L56442 คุณวาสนา ฤทธิ์ ไธสง

L55411 คุณพิมพ์พิสุทธิ์ ยังอุ่น
L55412 คุณอุดร อุณหวุฒิ

L56443 คุณอลงกต โพธิ์ ดี
L56444 คุณวานิช คาพานิช

L55413 คุณยงยุทธ แซ่อ้ ึง **
L55414 คุณสุ วฒั นา ลิ้มแหลมทอง

L56445 คุณพัชรี วรรณ มณี สาคร
L56446 คุณวสรรณ์ ผลพฤกษา

L55415 คุณจีระวัฒน์ จิตพรหม
L55416 คุณจารู ญ ศุภผล

L56447 คุณสันติไมตรี ก้อนคาดี
L56448 คุณวริ นทร จารย์คูณ

L55417 คุณสุ มลนาถ โสสุ ทธิ์
L55418 คุณสุ ภาณี ธเนศวงศ์

L56449 คุณณดา สี หวงษ์
L56450 คุณวิกนั ดา รัตนพันธ์

L55419 คุณวทินี ตันเจริ ญ
L55420 คุณศุจิฏฐ์ ชุติภาปกรณ

L56451 ผศ.ดร.อัญชนา ท่านเจริ ญ
L56452 คุณทิพาวรรณ ทองเจือ

รายชื่ อ
รหัสสมาชิก
L56453 คุณรวีวรรณ เดื่อมขันมณี

รายชื่ อ
รหัสสมาชิก
L59485 คุณไพน์ทวี สุ พรรณธะริ ดา

L56454 คุณอุไร เชี่ ยวชาญ
L56455 คุณอุชฎา สุ ขจันทร์

L59486 สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
L59487 บริ ษทั ครอปอะกริ เทค จากัด

L56456 คุณสรญา ด้วงมูล **
L56457 คุณอาทิตย์ รักกสิ กร

L59488 คุณจุฑาทิพย์ อ้นทอง

L56458 คุณสุ รศักดิ์ วงศ์นาม
L56459 คุณวัชรวิทย์ รัศมี

L59490 คุณเสริ มศักดิ์ พรหมจารี ย ์

L56460 คุณรุ่ งเกียรติ แก้วเพชร
L56461 คุณณัฐวิตร อุเทศธารง

L59492 คุณสามารถ ดวงวิจิตรกุล

L56462 คุณประกายจันทร์ นิ่ มกิ่ งรัตน์
L57463 บริ ษทั โปรเจคฟิ ลด์ จากัด

L59494 คุณธเนศ เพชรนิติกร
L59495 คุณสันติ มีสีผอ่ ง

L57464 คุณฐานเพชร ตัณฑวิเชียร
L57465 คุณสมนึก สุ ขแจ่มใส

L59496 บริ ษทั อโนว่า ดาต้า ลิงค์ จากัด

L58466 คุณเจนวิทญ์ พฤฑฒิกุล

L59498 คุณพิมพ์เดือน แสงเขื่อนแก้ว

L58467 คุณวินิจ พลศักดิ์

L59499 คุณรัชมาภรณ์ สุ วฑั ฒนะ

L58468 คุณพรพันธุ์ สุ ขณะคุณ

L59500 คุณอมรา ชินภูติ

L58469 คุณเรวัตร ตุงคะสมิต

L59501 คุณนงนุช ยกย่องสกุล

L58470 คุณฉลอง สนนิ่ ม

L59502 คุณอัศเลข รัตนวรรณี

L58471 คุณณัฏฐพร อุทยั มงคล

L59503 คุณปนัดดา อดุลยศักดิ์

L58472 คุณจอมสุ รางค์ ดวงธิ สาร

L59504 คุณณัฐดนัย ลิขิตตระการ

L58473 คุณยุวดี วัฒนธาดา

L59505 คุณปริ ญญา พันธัง

L58474 คุณนิ ธิรัตน์ แซ่ จนั

L59506 คุณพิชญ์สินี ชัยพุฒิ

L58475 คุณสมเกียรติ กล้าแข็ง

L59507 คุณวัชชา เกศวยุธ

L58476 คุณนันทนัช พินศรี

L59508 คุณชิษณุพนธ์ นพคุณ

L58477 คุณเมธาสิ ทธิ์ คนการ

L59509 คุณศรุ ตา วัชรธี รเดช

L58478 คุณณัฏฐิ ณี ศิริมาจันทร์

L59510 คุณธี รุตม์ ว่องเศรษฐชัย

L58479 คุณวนิ ดา อ่วมเจริ ญ

L59511 คุณสมพักร์ บัวลอย

L58480 คุณปราโมทย์ ติรไพรวงศ์

L59512 คุณสุ วรรณ ดีมนั่

L58481 คุณปิ ยธิ ดา พุกคล้าย
L58482 คุณนงนุช ช่างสี

L59513 คุณรุ จนะ ภิญโญศักดิ์
L59514 คุณอภิญญา ศรี อ่อนดี

L58483 คุณชามา พานแก้ว

L59515 คุณโกเมนทร์ ขาวเงิน

L59484 คุณเสกสรรค์ หอมจันทร์

L59516 คุณประภัทร์ พิศวงษ์

L59489 คุณเรวัฒ เพียซ้าย
L59491 คุณสุ ธาทิพย์ กันหมุด
L59493 คุณชุมเจษฎ์ มาลาธรรม

L59497 คุณเดชา วิวฒั น์วิทยา

รายชื่ อ
รหัสสมาชิก
L60517 คุณมงคล นาคอ่อน

รายชื่ อ
รหัสสมาชิก
L62549 คุณมนู ตูแ้ ก้ว

L60518 คุณรชตนันต์ พัฒนาศิริรักษ์

L62550 คุณพงษ์นริ นทร์ ผดุงพัฒนดิษฐ์

L60519 บจก. อะกริ ฟมู ิเกชัน่ เซอร์ วิส

L62551 คุณปวีณา บูชาเทียน

L60520 คุณโสภณ เพิ่มพูลบูรณะ

L62552 คุณปภากร งามเจริ ญจิต

L60521 ดร.ศิริพร ซึ งสนธิ พร
L60522 คุณกิติพงษ์ ศรี มว่ ง

L62553 คุณภัททิรา ศาสตร์ วงษ์

L60523 คุณภัทรดร มฤคพันธ์

L62555 คุณปิ ติ น้อยปลอด

L60524 คุณทิพาภรณ์ ศรี พลลา

L62556 คุณรภัสสา พิริยะประสาธน์

L60525 168 Supply(2017) Co., Ltd.

L62557 คุณศิริวฒั น์ ปิ ยนุวฒั น์กุล

L60526 คุณสุ พจน์ ภัทรจรรยากุล

L62558 คุณพิสัน ยศปั ญญา

L60527 คุณสุ ทธิ พร เต็มดวง

L62559 คุณจักรพงษ์ สุ ภาวรรณ์
L62560 คุณพิรัชย์ศกั ดิ์ สุ จิรธรรม

L60528 Bureau Veritas ZThailandX.Co.Ltd
L60529 คุณวิรัตน์ สกุลพราหมณ์
L60530 คุณจุฬารักษ์ ทาทิพย์
L60531 บจก.โรงสี นครหลวงชัยนาท
L60532 คุณนันทนา สัมฤทธิ์
L60533 บ.วุฒิชยั โปรดักส์ จากัด
L60534 คุณณพชรกร ธไภษัชย์
L61535 คุณพิณทิพย์ จันทรเทพ
L61536 คุณศิริศกั ดิ์ สื บศิริ
L61537 คุณศิริลกั ษณ์ ล้านแก้ว
L61538 คุณนราชัย โพธิ์ สาร
L61539 คุณอุไรวรรณ พงษ์พยัคเลิศ
L61540 คุณพรทิพย์ จันทร์ บุตร์
L61541 ดร.จิรนันท์ ปิ ยะพงษ์สกุล
L61542 คุณวงศ์พนั ธ์ พรหมวงศ์
L61543 คุณอภิวฒั น์ ปลื้มวงษ์
L61544 ผศ.ดร.สุ นิศา สงวนทรัพย์
L62545 คุณฐานุพฒั น์ ศรี แสนยงค์
L62546 คุณศริ นญารัตน์ ทันณขันธ์เดชา
L62547 คุณหทัยชนก วานิ ชศรี
L62548 คุณอุดม เมี้ยนเอี่ยม

L62554 คุณวินิภา ชาลีคาร

L62561 คุณชวนพิศ ขาสุ วรรณ
L62562 คุณลลิตา มาละชัว่ โมง
L62563 คุณสิ ทธิ ศกั ดิ์ นุกูลกิจ
L62564 คุณชาตรี พิทกั ษ์ไพรวัน
L62565 คุณสราวุฒิ บุญสอน
L62566 คุณมงคล สระทองจันทร์
L62567 คุณธนกฤต ภูริโภไคยกุล
L62568 คุณนาฏยา ทักภิรมย์
L62569 คุณสมใจ เติมสิ นสวัสดิ์
L62570 คุณปุณย์จรี ย ์ ติยะบุตร
L62571 คุณธัญรัตน์ พูลสวัสดิ์
L62572 คุณรุ่ งอรุ ณ ทิศกระโทก
L62573 คุณอมร เชิญชัยวชิรากุล
L62574 คุณจงลักษณ์ ฝอดสู งเนิ น
L62575 คุณอรุ ณรัตน์ เทพรัตน์
L62576 คุณสุ วรรณ ศิรโกวิท
L62577 คุณชัยวัฒน์ จันทร์พิทกั ษ์
L62578 คุณนพรัตน์ บัวหอม
L62579 คุณวีรพันธ์ จิตตวงศ์ชวลิต
L63580 บ.โอชาฟูดแพ็ค จากัด

รายชื่ อ
รหัสสมาชิก
L63581 คุณดารงศักดิ์ เดี่ยววาณิ ชย์
L63582 คุณพรพิมล อธิ ปัญญาคม
L63583 คุณชุติมา รัตนเสถียร
L63584 คุณพรนภา คากองแก้ว
L63585 คุณสาธิ ตา อุสาหะ
L63586 คุณศิริลกั ษณ์ ดวงจา
L63587 คุณธณิ ตตรา ดอกพิกุล
L63588 คุณอาพร สอนพันธ์
L63589 คุณธิ ดา แสงสว่าง
L63590 คุณทศพล ทองลา
L63591 คุณระพีพนั ธ์ อ่าสาโรง
L63592 คุณณัฎฐิ มา โฆษิตเจริ ญกุล
L63593 คุณชลธิ ชา รักใคร่

หมายเหตุ : * สมาชิกเสี ยชีวติ
** ไม่ สามารถติดต่ อได้

รหัสสมาชิก

รายชื่ อ

