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HM ศ.ดร.สุธรรม  อารีกุล
L28001 คุณพิชยั  มณีโชติ L34031 ดร.สุธน  สุวรรณบุตร

L28002 ศ.ดร.บรรพต  ณ ป้อมเพชร L34032 คุณบุษรา  จนัทร์แกว้มณี

L29003 ดร.ฉวีวรรณ  หุตะเจริญ ** L34033 คุณปิยรัตน์  เขียนมีสุข

 L29004 คุณมนตรี  รัศมี * L34034 คุณสมพงษ ์ จินานนท์

L30005 คุณพิทูร  กอเทพวลัย์ L34035 คุณศรณ์  กนัตรัตนากุล

L30006 ดร.มโนชยั   กีรติกสิกร ** L34036 รศ.ดร.จริยา  จนัทร์ไพแสง

L30007 ดร.วีรวฒิุ   กตญัญูกุล L34037 คุณบุญรัตน์  นนัทะ

L30008 ดร.ไพศาล  ศุภางคเสน L34038 รศ.ดร.สมศรี  กนัตรัตนากุล *

L32010 ดร.เฉลิม  สินธุเสก L34039 รศ.ดร.ชิตาภา  เกตวลัห์

L33011 คุณนิภา  เบญจพงศ์ L34040 คุณสกล  มงคลธรรมากุล

L33012 ดร.เพญ็ศรี  ศรประสิทธ์ิ L34041 คุณโสภาวรรณ  มงคลธรรมากุล

L33013 คุณณรงค ์ จนัทรประภา L35042 รศ.ดร.มยรุา  สุนยวี์ระ

L33014 ดร.อภิชยั  ดาวราย L35043 คุณธ ารงค ์ ผลชีวิน

L33015 คุณสมพร  ลีลาอาภรณ์ L35044 ดร.สุภาณี  พิมพส์มาน

L33016 คุณสมพร  วงศวิ์วฒัน์ ** L35047 คุณประไพพรรณ  องคป์ระเสริฐ

L33018 คุณเผ่าพงศ ์ พงศพ์นรัตน์ L35048 ดร.ชุมพล  กนัทะ **

L34019 คุณอนุสรณ์  วิเชียรเจริญ L35049 ดร.วีรวรรณ  อมรศกัด์ิ

L34020 รศ.ดร.วิบูลย ์  จงรัตนเมธีกุล L35050 ดร.ธวชัชยั  สิชฌวฒัน์

L34021 คุณสมศกัด์ิ  แสงธาราทิพย์ L35051 ศ.ดร.องัศุมาลย ์ จนัทราปัตย์

  L34022   คุณอนุสรณ์  ธาดากิตติสาร L35052 ดร.อมัพร  วิโนทยั *    

L34023 ดร.เลาจนา  เชาวนาดิศยั L35053 คุณวิรัช  จนัทรัศมี

L34024 คุณอรนุช  กองกาญจนะ L35054 คุณวชัระ   สุรวฒันานนท์

L34025 คุณจารึก  ศรีพทุธชาติ L35055 คุณสมลกัษณ์รัตน์  แกรนดส์แตฟฟ์

L34027 ดร.อภิรัต  อรุณินท ์* L35056 คุณอรุณี  วงษก์อบรัษฎ์

L34028 รศ.ดร.สวา่ง  เจริญยิง่ L35057 คุณสุรฤทธ์ิ  ศรีอรุโณทยั

L34029 ดร.สุจินต ์ จนัทรสอาด L36058 คุณวีณา  จนัทนยิง่ยง

L34030 คุณยรรยง  ประเทืองวงศ์ L36059 รศ.ดร.วาลุลี  โรจนวงศ ์*

รายช่ือสมาชิกสมาคมกีฏและสัตววทิยาแห่งประเทศไทย

ณ วนัที ่20 ธันวาคม 2564
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 L36060 รศ.ดร.สุรเชษฐ จามรมาน L38099 คุณลดัดาวลัย ์ อินทรสังข์

L36061 คุณสมพร  ใจรักพนัธุ์ L38100 คุณสาโรจน์  พนาสหธรรม *

L36062 คุณปราณี  หวงัมัน่ L38101 คุณรัตนา  โพธ์ิปิยะนุเคราะห์

L36063 บริษทั  อีสท ์ เวสท ์ ซีด  จ  ากดั L38102 คุณเจิดพงศ ์ ชมภูรัตน์ **

L36064 ดร.เกษม  ทองทวี   L38103 คุณพิเชฐ  เชาวน์วฒันวงศ ์

  L36065 ศ.ดร.สิริวฒัน์  วงษศิ์ริ L38104 คุณกอบเกียรต์ิ  บนัสิทธ์ิ

L36066 คุณอริยนัต ์ ล้ิมมณี ** L39105 คุณจินตนา  ทยาธรรม 

L36068 ศ.ดร.ทิพยว์ดี  อรรถธรรม L39106 ดร.ชุติกานต ์ กิจประเสริฐ

L36069 ดร.นวลศรี  ทยาพชัร L39107 คุณชาญชยั  บุญยงค ์*  

L36070 คุณสมสิทธ์ิ  ช านาญศิลป์   L39108 คุณสวา่ง  วงับุญคง

L36071 คุณส าเร็จ  เฉยไสย ** L39109 ดร.เตือนจิตต ์ สัตยาวิรุทธ์  

L36072 ดร.จุฑารัตน์  อรรถจารุสิทธ์ิ ** L39110 คุณอุราพร  หนูนารถ

L36073 ดร.สุทศันีย ์ บุญคง ** L39111 คุณอรทยั  เอ้ือตระกูล

L37075 คุณนุชรีย ์ ศิริ                               L39112 คุณลีลา  กญิกนนัท ์   

L37078 คุณพิสุทธ์ิ  เอกอ านวย L39113 ดร.สมชาย  ธนสินชยกุล

L37079 ดร.สุปราณี  อ่ิมพิทกัษ ์ L39114 ผศ.ดร.อ ามร  อินทรสังข ์

L37080 รศ.ดร.บุญฤทธ์ิ  สายมัพล ** L40115 ดร.องุ่น  ล่ิววานิช

L37082 ศ.ดร.ประภารัจ  หอมจนัทน์ L40116 คุณบุปผา  เหล่าสินชยั *  

L37083 คุณทกัษิณ  อาชวาคม L40117 คุณวฒันา  จารณศรี

L37084 ดร.รุจ   มรกต L40118 คุณโอชา  ประจวบเหมาะ

L37085 ดร.โสภณ  อุไรช่ืน  L40119 ดร.สาทร  สิริสิงห์ *

L37086 รศ.ดร.อินทวฒัน์  บุรีค  า L40120 บริษทั เคมเทรด จ ากดั

L37087 คุณนิภา  จนัทศ์รีสมหมาย   L40121 คุณสยมชยั  สิงหรา ณ อยธุยา **

L37088 คุณยวุลกัษณ์   ขอประเสริฐ L40122 คุณยพุาพรรณ  จุฑาทอง

L37089 คุณชมพนุูท  จรรยาเพศ L40123 ดร.ไพทูรย ์ เล็กสวสัด์ิ **

L37090 คุณทิติยา  จิตติหรรษา ** L40124 คุณมาลิน  สมคัรคามยั

L37091 คุณมลัลิกา  แกว้วิเศษ L40125 คุณพวงผกา  คมสัน

L37092 คุณสุขมุ  วงษเ์อก ** L40126 ดร.จริยา วิสิทธ์ิพานิช

L37093 คุณศิริพรรณ   ตนัตาคม ** L40127 คุณอญัชลี  สงวนพงษ์

L37094 คุณเสริมศกัด์ิ     หงส์นาค    L40128 ดร.ยงยทุธ  ไวคกุล

L38095 รศ.ดร.อวบ  สารถอ้ย ** L40129 คุณกฤษณา  ชชัพงศ ์**

L38097 คุณวรรณวิมล  นิลเศรษฐ์ L41130 คุณประพิศ  วองเทียม



รหัสสมาชิก             รายช่ือ รหัสสมาชิก             รายช่ือ

L41131 คุณชลิดา  อุณหวฒิุ L42164 คุณสุดาวรรณ  เชยชมศรี

L41132 คุณนิตยา  วีระกุล L42165 คุณศุภสัณห์  บางแวก

L41133 คุณจีรนุช  เอกอ านวย L42167 คุณประนอม  ใจอา้ย

L41134 คุณสมหมาย  ช่ืนราม L42168 คุณเสริมศรี  เมตตาประเสริฐ **

L41135  คุณเกศรา  จีระจรรยา L42169 คุณเรณู  สุวรรณพรสกุล

L41136 รศ.ดร.เน่ืองพณิช  สินชยัศรี * L42170 ผศ.ดร.อรัญ  งามผ่องใส

L41137 คุณสินชยั  สวสัดิชยั L42171 ผศ.ดร. วรินทร  ชวศิริ

L41138 คุณพิมลพร  นนัทะ L42172 คุณนฤมล  แสงประดบั

L41139 รศ.ดร.ทรงยศ  พิสิษฐ์กุล * L42173 คุณกชพร  ฉตัรตระกูล

L41140  รศ.โกศล  เจริญสม L42174 คุณวนัทนา      ศรีรัตนศกัด์ิ

L41141 ดร.มานิตา  คงช่ืนสิน L42175 คุณธรรมนูญ  พทุธสมยั *

L41142 คุณบุญทิวา  วาทิรอยรัมย์ L42176 คุณจรัสศรี  วงศก์  าแหง

L41143 ดร.อนุชิต  ชินาจริยวงศ์ L42177 รศ.ดร.จิราพร  เพชรรัตน์

L41144 คุณฉตัรไชย  ระเบียบโลก L42178 คุณอิศเรส  เทียนทดั

L41145 คุณสุวรินทร์  บ  ารุงสุข L42179 คุณวฒิุศกัด์ิ  นาคบวั

L41146 รศ.ปรากรม  ประยรูรัตน์ L42180 คุณทวีศกัด์ิ  ชโยภาส

L41147 คุณสุรินทร์  หลวงนา L42181 คุณวชัรา  ชุณหวงศ์

L42148 ดร. เกรียงไกร  จ  าเริญมา L42182 คุณสมศกัด์ิ  ศิริพลตั้งมัน่

L42149 คุณวิเวก  ถมยา L43183 ดร.ชาญณรงค ์ดวงสะอาด *

L42150 ดร.ณฐักฤต  พิทกัษ ์* L43184 คุณสถิตย ์ ปฐมรัตน์

L42151 คุณวนิช  ยาคลา้ย L43185 ดร.สุวคนธ์  โคตรมี **

L42152 คุณสุวฒัน์  รวยอารีย์ L43186 คุณชูวิทย ์ ศุขปราการ

L42154 คุณวิทยา  วิชยารังสฤษด์ิ L43187 คุณอจัฉรา ตนัติโชดก

L42155 ผศ.พิชยั  คงพิทกัษ์ L43188 ดร.สุพตัรา  ดลโสภณ **

              L42156               ผศ.ดร.ศิรินนัธ์  เอ่ียมประภา L43189 คุณศรุต  สุทธิอารมณ์

L42157 คุณสุชลวฒัน์  วอ่งไวลิขิต L43190  คุณปราสาททอง  พรหมเกิด

L42158 คุณอาภารัตน์  มหาขนัธ์ L43191 คุณกอบกุล วิภาวสุ

L42159 คุณณฐัธิดา  ศรีพลกรัง ** L43192 คุณอุทยั  เกตุนุติ

L42160 คุณอนนัต ์ ดาโลดม ** L43193 คุณสัจจะ  ประสงคท์รัพย์

L42161 คุณวิโรจน์  หิรัญยปูกรณ์                    L43194 คุณคณจัฉรีย ์ ธานิสพงศ์

L42162 คุณไพศาล  รัตนเสถียร L43195 ดร.อนุวฒัน์  จนัทรสุวรรณ

L42163 คุณสุอาภา  ดิสถาพร L43196 คุณประเวศ  แสงเพชร
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L43197 คุณโกวิทย ์ พงษแ์สวง L44229 คุณพวงทอง  บุญทรง

L43198 คุณทศันีย ์ คีรีทวีป L44230 คุณบุญเกตุ  ฟองแกว้ **

L43199 คุณธวชัชยั พลูสวสัด์ิ ** L44231 คุณสราญจิต  ไกรฤกษ์

L43200 คุณสัญญาณี  ศรีคชา L44232 คุณวรัญญา  มาลี

L43201 คุณกนิษฐ์  ธนูเทพ L44233 คุณเกรียงศกัด์ิ  หามะฤทธ์ิ

L43202 คุณจุฬา  เบญจพงศ์ L44234 คุณปิยาณี  หนูกาฬ

L43203 คุณเกียรติศกัด์ิ ค  าวิเศษศิลป์ ** L44235 ดร.รจนา  ไวยเจริญ **

L43204 คุณประดิษฐ์  วงษย์ะลา L44236 คุณรังสิมา  เก่งการพานิช

L43205 คุณวชัรีภรณ์  พนัธ์ภูมิพฤกษ์ L44237 ดร.เทวินทร์  กุลปิยะวฒัน์

L43206 คุณพงษศ์กัด ์ ซาโปร่ง L44238  คุณกุสุมา  นวลวฒัน์

L43207 คุณดุมภ ์ ภู่นาค L44239  คุณรัตนา  นชะพงษ์

L43208 คุณศิริพร  หสัสรังษี ** L44240 คุณวารี  เจริญผล

L43209 คุณณฐัชยา  ชุ่มสวสัด์ิ L44241 คุณศรีสุดา  โทท้อง

L43210 คุณปราณี พทุธิพิพฒัน์ขจร L44242 คุณประคอง  ภมร **

L43211 ดร.มณัฑนา  มิลน์ ** L44243 คุณสรรคนิ์ธิ  นามเรืองศรี

L43212 ดร.สุรีรัตน์  เด่ียววาณิชย์ L44244 คุณลกัขณา  บ  ารุงศรี

L43213 คุณเพชรี  เซ่งซ้ิม L44245 ดร.สุภราดา  สุคนธาภิรมย ์ณ พทัลุง

L43214 คุณสุธิดา  สกุลวาริน L44246 คุณวิภาดา  ปลอดครบุรี

L43215 คุณวราภรณ์  สุทธิธญัญะลกัษณ์ L44247 คุณสุเทพ  สหายา

L43216 ดร.ยพุา  หาญบุญทรง L44248 คุณธนกร  กมลธนนนัท์

L43217 คุณโกวิท  วงษก์มลชุณห์ L44249  คุณสมรวย  รวมชยัอภิกุล

L43218 ดร.อญัชลี  สวาสด์ิธรรม L44250 คุณณฐัวฒัน์  แยม้ยิม้

L43219 คุณปฏิภาณ  สายธารทอง  L44251 คุณประเสริฐ  เบญจไพบูลยก์ุล

L43220 คุณวชัรี  สมสุข L44252 ดร.จารุวตัถ ์ แตกุ้ล

L43221 คุณกรแกว้  เสือสะอาด   L44253 ดร.เสาวนิตย ์ โพธ์ิพนูศกัด์ิ

L43222 คุณวีรวิทย ์ วิทยารักษ์ L44254 คุณอจัฉรา  หวงัอาษา

L44223 คุณกรรณิการ์  เพง็คุม้ L44255 คุณเพญ็ลกัษณ์  ชูดี

L44224 คุณพวงผกา  อ่างมณี L44256 คุณประภสัสร  เชยค าแหง

L44225 คุณศรีจ านรรจ ์ ศรีจนัทรา L44257 คุณมาลี  ชวนะพงศ์

L44226 คุณศิริณี  พนูไชยศรี L44258 คุณส ารวย  มงคลพร

L44227 คุณพรรณเพญ็  ชโยภาส L44259 คุณสมชาย  สุริยพรพนัธ์

L44228 คุณพรทิพย ์ วิสารทานนท์ L44260 คุณจนัทร์เพญ็  ลิมปพยอม
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L44261 คุณนนัทิยา  ลกัขะพงษ ์** L45293 ศูนยวิ์จยัและพฒันากีฏวิทยา
อุตสาหกรรมL44262 คุณนาถศิริ  อุ่นอก L45294 ดร.วีรเทพ  พงษป์ระเสริฐ

L44263 ดร.ไสว  บูรณพานิชพนัธุ์ L45295 คุณเชษฐ์  สวยงาม

L44264 คุณบุษบง  มนสัมัน่คง L45296 คุณชวนพิศ  ทศัวิล

L44265 คุณเสาวนีย ์ ไชยวรรณ์ ** L46297 คุณสาทิพย ์ มาลี

L44266 คุณเสริม  สีมา ** L46298 คุณสมบติั  ละมา้ย

L44267 คุณภมรทิพย ์ อกัษรทอง ** L46299 คุณวรวธุ  มณีวงศ์

L44268 ดร.ทศันีย ์ แจ่มจรรยา L46300 คุณจิราภรณ์  คมคาย

L44269 ดร.ปกรณ์   สุจเร L46301 คุณชาญณรงค ์ จรรยาเมตตากุล

L44270 คุณอุษา  ดว้งสงค ์** L46302 คุณนนัทศกัด์ิ  ป่ินแกว้

L44271 คุณกนก  อุไรสกุล ** L46303 ผศ.ดร. สุรพล  วิเศษสรรค์

L44272 คุณขยนั  สุวรรณ L46304 คุณมนตรี  จิรสุรัตน์

L44273 ผศ.สุพฒัน์  ชยัตั้งจิต ** L46305 ดร.จารุจินต ์ นภีตะภฏั *

L44274 คุณชูแสง   แพงวงัทอง L46306 คุณฐิติมา  ทองทบั

L44275 คุณเสาวลกัษณ์   พรกุลวฒัน์ L46307 ผศ.สยาม  อรุณศรีมรกต

L44276 คุณชูทิพย ์โสภาวงศ ์** L46308 คุณพชัราภรณ์  วาณิชยป์กรณ์

L44277 คุณเปรม    ณ สงขลา L46309 คุณพงศภ์ทัร  ศิริกุลปิยรัตน์

L44278 รศ.ดร.พงศพ์นัธุ์   เธียรหิรัญ L46310 คุณสฤษด์ิชยั  ฐิตวฒันกุล

L44279 คุณประวิทย ์  จตุรศรีวิไล L46311 คุณพิกุล  นุชนวลรัตน์

L44280 คุณชยัรัตน์   ตรีกาญจนวฒันา L46312 คุณจิราพร  โพธ์ิงาม

L44281 คุณพิพฒัน์   เซ่ียงหลิว L46313 รศ.ดร.กฤษณา  รุ่งโรจน์วณิชย์

L44282 คุณพิทกัษ ์  แสงวิโรจนากุล L46314 บ.สุพรีเดอร์ม อินเตอร์เนชนัแนล 
จ ากดัL44283 บ.ไบโออกริเทค(ประเทศไทย )จ ากดั ** L46315 คุณจิระเดช  แจ่มสวา่ง

L44284 บริษทัอาคเนยเ์กษตรกรรม จ ากดั L46316 คุณพิบูลย ์  มณีปกรณ์ **

L44285 คุณสุรียพ์ร เล่ือมวิทยากุล ** L47317 คุณเผด็จ  สิริยะเสถียร

L45286 คุณโอภาส  วงับุญคง L47318 คุณวนิดา  องัศุพนัธ์

L45287 คุณประภาส  ดารีพฒัน์ L47319 คุณด ารง  เวชกิจ

L45288 ดร.สาวิตรี  มาไลยพนัธุ์ L47320 คุณยรรยง  เฉลิมแสน

L45289 คุณประสิทธ์ิ  อยูวิ่วฒัน์ ** L47321  คุณสมชยั  สุวงศศ์กัด์ิศรี

L45290 คุณกิตติพงษ ์ เพง็รัตน์ L47322 คุณวินยั  รัชตปกรณ์ชยั

   L45291   คุณพีรนุช  เสนีวงศ ์ ณ  อยธุยา L47323 คุณพิสมยั  ชวลิตวงษพ์ร

L45292 ดร.จอห์น  มิลน์ ** L47324 คุณสุนิสา  จตุัพร



รหัสสมาชิก             รายช่ือ รหัสสมาชิก             รายช่ือ

L47325 คุณพิมพว์ลญัช ์ สืบสายพรหม L49357 Nupro Crop                              

L47326  คุณขติัยะ  ฉตัรแกว้ชยั L49358 บ. ซิงหนง (ประเทศไทย) จ ากดั

L47327 คุณวาสินี  ฉิมมา L49359 คุณพฒันเดช   บุญเจริญ

L47328 คุณแสงแข  นา้วานิช L49360 คุณโกญจนาท  เรืองรอง

L47329 คุณศิริพงษ ์ คุม้ภยั L49361 รศ.ดร.ธีรภาพ  เจริญวิริยะภาพ

L47330  คุณทนนัชยั  อินทาชยั L49362 คุณสมศกัด์ิ  สมานวงศ์

L48331 คุณพิภทัร์   นิยมพฤกษ์ L49363 คุณวฒันชยั  ตาเสน

L48332  คุณยวุรินทร์  บุญทบ L49364 คุณอมรา  ไตรศิริ

L48333 คุณดวงสมร   สุทธิสุทธ์ิ L50365 คุณวรรณะ  มหากิตติคุณ

L48334 คุณรัชดา  ขอประเสริฐ L50366 คุณอุไรวรรณ  นิลเพช็ร์

L48335 คุณนลินี       เจียงวรรธนะ L50367 คุณอโนทยั  วิงสระนอ้ย

L48336 คุณเอกสิทธ์ิ  ทรัพยเ์จริญวงศ์ L50368 คุณวฒิุศกัด์ิ บุตรธนู

L48337 คุณพลอยชมพ ู กรวิภาสเรือง L50369 คุณจุฑารัตน์  ประยงคท์รัพย์

L48338 คุณวิไลวรรณ  เวชยนัต์ L50370 ดร.เยาวลกัษณ์  จนัทร์บาง

L48339 คุณพฤทธิชาติ  ปุณวฒัโท L50371 ดร.พชัรินทร์  ครุฑเมือง

L48340 คุณดาราพร  รินทะรักษ์ L50372 ดร.ดวงรัตน์  ธงภกัด์ิ

L48341 บริษทัควอลิเคม (1994) จ ากดั L51373 คุณทศันยั  จีนทอง **
L48342 คุณสมเกียรต์ิ  ริมชล L51374 คุณสุวีรยา  อายเุจริญ

L48343 คุณปัญญา  ยวงเกตุ L51375 คุณไพโรจน์  ศรีจนัทรา

L48344 ดร.นุชนารถ  ตั้งจิตสมคิด L51376 ดร.วินิต  แจง้ศรี

L48345 พลเอกฉลอง โชติกะคาม ** L51377 คุณจ าลอง  ลภาสาธุกุล

L48346 คุณสุชีรา  มูลศรี ** L52378 ดร.จรรยา  มณีโชติ

L48347 คุณจุฑารัตน์  เช้ือพงษ์ L52379 คุณวราภรณ์  กนัทรจ านงค์

L48348 คุณแอนนา  สายมณีรัตน์ L52380 คุณวนาพร วงษนิ์คง

L48349 คุณศิรินทิพย ์ ศรีวิชยั L52381 คุณวิมลวรรณ โชติวงศ์

L48350 คุณพลากร  บณัฑิตวงษ์ L52382 คุณวิริยา ประจิมพนัธ์

L48351 คุณวนัชยั  รัตนเดชากุล L52383 คุณภทัรพร สรรพนุเคราะห์

L48352 คุณศกัดา  บรรณาภูมิ L52384 คุณพีระพงศ ์ เชาวน์เสฏฐกุล

L48353 ผศ.เพชรรัตน์  ธรรมเบญจพล L52385 ดร. พรพรหม  ชยัฤทธิไชย

L48354 คุณสุชาดา  เสกสรรควิ์ริยะ L52386 คุณจนัทร์เพญ็  ประคองวงศ์

L48355 คุณสราวธุ  ยสิารคุณ L52387 คุณนิรันดร์  ตนัติเกตุ

L48356 บ.โฟโมไทย คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั L52388 คุณสุเทพ  กงัเกียรติกุล



รหัสสมาชิก             รายช่ือ รหัสสมาชิก             รายช่ือ

L52389 คุณชยัรัตน์  จนัทร์หนู L55421 คุณจรงคศ์กัด์ิ  พมุนวน

L52390 คุณฐิตราพร  ป้ันดี * L55422 คุณสนธ์ิ  ไกรวิจิตร

L52391 คุณมานิตย ์ ยงัอุ่น L55423 คุณธีรศกัด์ิ  สินธุเขียว **

L53392 คุณนนัทิศกัด์ิ  หงษพ์าณิช L55424 คุณสาโรช  บุญทอง **

L53393 คุณสิทธิพงษ ์ ตั้งตระกูล ** L55425 คุณธวชัชยั  เกริกกุลธร

L53394 คุณสมศกัด์ิ  พงศว์ฒันธรรม L55426 คุณสิริชยั  สาธุวิจารณ์

L53395 คุณสาโรจน์  ศิริพละ L55427 คุณสุรภี   กีรติยะองักูร

L54396 คุณวรวิช  สุดจริตธรรมจริยางกูร L55428 คุณศมาพร  ดวงใจ

L54397 คุณสุภางคนา  ถิรวธุ L56429 คุณมาลี  ตั้งระเบียบ

L54398 คุณสุชาดา  สุพรศิลป์ L56430 คุณเผดิมศิลป์  รามศิริ

L54399 คุณอทิติยา  แกว้ประดิษฐ์ L56431 คุณอจัฉราภรณ์  ประเสริฐผล

L54400 คุณปรีชา  เศรษฐโภคิน L56432 พ.อ. ดร.ชยัพฤกษ ์ ปิลกศิริ

L55401 คุณประณิธิพร  เอมโอฐ L56433 คุณบญัญติั  แจ่มใส

L55402 คุณจิรัสสา   มีกล่ินหอม ** L56434 คุณอุดม  คงเอียด **

L55403 คุณวรานนัท ์ วิญญรัตน์ L56435 คุณฉวีวรรณ  บุญเรือง

L55404 คุณสมสรรค ์ หงัสพฤกษ์ L56436  คุณสมชาย  เนาสราญ

L55405 ฝ่ายวิจยัและพฒันา  โรงงานยาสูบ L56437 คุณอิทธิพล  บรรณาการ

L55406 คุณมะลิวลัย ์ สุขวนั L56438 คุณชมยัพร  บวัมาศ

L55407 คุณปธสันนัท ์ แดงประทุม L56439 คุณสุนดัดา  เชาวลิต

L55408 คุณน ้าผ้ึง  ชมภูเขียว L56440 คุณเกศสุดา  สนศิริ

L55409 คุณภาวินี  หนูชนะภยั L56441 คุณกรกต  ด ารักษ์

L55410 ดร.อธิราช  หนูสีด า L56442 คุณวาสนา  ฤทธ์ิไธสง

L55411 คุณพิมพพิ์สุทธ์ิ  ยงัอุ่น L56443 คุณอลงกต  โพธ์ิดี

L55412 คุณอุดร  อุณหวฒิุ L56444 คุณวานิช  ค  าพานิช

L55413 คุณยงยทุธ  แซ่อ้ึง ** L56445 คุณพชัรีวรรณ  มณีสาคร

L55414 คุณสุวฒันา  ล้ิมแหลมทอง L56446 คุณวสรรณ์  ผลพฤกษา

L55415 คุณจีระวฒัน์  จิตพรหม L56447 คุณสันติไมตรี  กอ้นค าดี

L55416 คุณจ ารูญ  ศุภผล L56448 คุณวรินทร  จารยคู์ณ

L55417 คุณสุมลนาถ  โสสุทธ์ิ L56449 คุณณดา  สีหวงษ์

L55418 คุณสุภาณี  ธเนศวงศ์ L56450 คุณวิกนัดา  รัตนพนัธ์

L55419 คุณวทินี  ตนัเจริญ L56451 ผศ.ดร.อญัชนา  ท่านเจริญ

L55420 คุณศุจิฏฐ์  ชุติภาปกรณ L56452  คุณทิพาวรรณ  ทองเจือ



รหัสสมาชิก             รายช่ือ รหัสสมาชิก             รายช่ือ

L56453 คุณรวีวรรณ  เด่ือมขนัมณี L59485 คุณไพน์ทวี สุพรรณธะริดา

L56454 คุณอุไร  เช่ียวชาญ L59486 ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

L56455 คุณอุชฎา  สุขจนัทร์ L59487 บริษทั ครอปอะกริเทค จ ากดั

L56456 คุณสรญา  ดว้งมูล ** L59488 คุณจุฑาทิพย ์อน้ทอง

L56457 คุณอาทิตย ์ รักกสิกร L59489 คุณเรวฒั เพียซ้าย

L56458 คุณสุรศกัด์ิ  วงศน์าม L59490 คุณเสริมศกัด์ิ พรหมจารีย์

L56459 คุณวชัรวิทย ์ รัศมี L59491 คุณสุธาทิพย ์กนัหมุด

L56460 คุณรุ่งเกียรติ  แกว้เพชร L59492 คุณสามารถ ดวงวิจิตรกุล

L56461 คุณณฐัวิตร  อุเทศธ ารง L59493 คุณชุมเจษฎ ์มาลาธรรม

L56462 คุณประกายจนัทร์  น่ิมก่ิงรัตน์ L59494 คุณธเนศ เพชรนิติกร

L57463 บริษทัโปรเจคฟิลด ์จ  ากดั L59495 คุณสันติ มีสีผ่อง

L57464 คุณฐานเพชร ตณัฑวิเชียร L59496 บริษทัอโนวา่ ดาตา้ ลิงค ์จ  ากดั

L57465 คุณสมนึก สุขแจ่มใส L59497 คุณเดชา วิวฒัน์วิทยา

L58466 คุณเจนวิทญ ์พฤฑฒิกุล L59498 คุณพิมพเ์ดือน แสงเข่ือนแกว้

L58467 คุณวินิจ พลศกัด์ิ L59499 คุณรัชมาภรณ์ สุวฑัฒนะ

L58468 คุณพรพนัธุ์ สุขณะคุณ L59500 คุณอมรา ชินภูติ

L58469 คุณเรวตัร ตุงคะสมิต L59501 คุณนงนุช ยกยอ่งสกุล

L58470 คุณฉลอง สนน่ิม L59502 คุณอศัเลข รัตนวรรณี

L58471 คุณณฏัฐพร อุทยัมงคล L59503 คุณปนดัดา อดุลยศกัด์ิ

L58472 คุณจอมสุรางค ์ดวงธิสาร L59504 คุณณฐัดนยั ลิขิตตระการ

L58473 คุณยวุดี วฒันธาดา L59505 คุณปริญญา พนัธงั

L58474 คุณนิธิรัตน์ แซ่จนั L59506 คุณพิชญสิ์นี ชยัพฒิุ

L58475 คุณสมเกียรติ กลา้แขง็ L59507 คุณวชัชา เกศวยธุ

L58476 คุณนนัทนชั พินศรี L59508 คุณชิษณุพนธ์ นพคุณ

L58477 คุณเมธาสิทธ์ิ คนการ L59509 คุณศรุตา วชัรธีรเดช

L58478 คุณณฏัฐิณี ศิริมาจนัทร์ L59510 คุณธีรุตม ์วอ่งเศรษฐชยั

L58479 คุณวนิดา อ่วมเจริญ L59511 คุณสมพกัร์ บวัลอย

L58480 คุณปราโมทย ์ติรไพรวงศ์ L59512 คุณสุวรรณ ดีมัน่

L58481 คุณปิยธิดา พกุคลา้ย L59513 คุณรุจนะ ภิญโญศกัด์ิ

L58482 คุณนงนุช ช่างสี L59514 คุณอภิญญา ศรีอ่อนดี

L58483 คุณชามา พานแกว้ L59515 คุณโกเมนทร์ ขาวเงิน

L59484 คุณเสกสรรค ์หอมจนัทร์ L59516 คุณประภทัร์ พิศวงษ์



รหัสสมาชิก             รายช่ือ รหัสสมาชิก             รายช่ือ

L60517 คุณมงคล  นาคอ่อน L62549 คุณมนู ตูแ้กว้

L60518 คุณรชตนนัต ์พฒันาศิริรักษ์ L62550 คุณพงษน์รินทร์ ผดุงพฒันดิษฐ์

L60519 บจก. อะกริฟมิูเกชัน่ เซอร์วิส L62551 คุณปวีณา บูชาเทียน

L60520 คุณโสภณ เพ่ิมพลูบูรณะ L62552 คุณปภากร งามเจริญจิต

L60521 ดร.ศิริพร ซึงสนธิพร L62553 คุณภทัทิรา ศาสตร์วงษ์

L60522 คุณกิติพงษ ์ศรีม่วง L62554 คุณวินิภา ชาลีคาร

L60523 คุณภทัรดร มฤคพนัธ์ L62555 คุณปิติ นอ้ยปลอด

L60524 คุณทิพาภรณ์ ศรีพลลา L62556 คุณรภสัสา พิริยะประสาธน์

L60525 168 Supply(2017) Co., Ltd. L62557 คุณศิริวฒัน์ ปิยนุวฒัน์กุล

L60526 คุณสุพจน์ ภทัรจรรยากุล L62558 คุณพิสัน ยศปัญญา

L60527 คุณสุทธิพร เตม็ดวง L62559 คุณจกัรพงษ ์สุภาวรรณ์

L60528 Bureau Veritas ZThailandX.Co.Ltd L62560 คุณพิรัชยศ์กัด์ิ สุจิรธรรม

L60529 คุณวิรัตน์ สกุลพราหมณ์ L62561 คุณชวนพิศ ข  าสุวรรณ

L60530 คุณจุฬารักษ ์ทาทิพย์ L62562 คุณลลิตา มาละชัว่โมง

L60531 บจก.โรงสีนครหลวงชยันาท L62563 คุณสิทธิศกัด์ิ นุกูลกิจ

L60532 คุณนนัทนา สัมฤทธ์ิ L62564 คุณชาตรี พิทกัษไ์พรวนั

L60533 บ.วฒิุชยัโปรดกัส์ จ  ากดั L62565 คุณสราวฒิุ บุญสอน

L60534 คุณณพชรกร ธไภษชัย์ L62566 คุณมงคล สระทองจนัทร์

L61535 คุณพิณทิพย ์จนัทรเทพ L62567 คุณธนกฤต ภูริโภไคยกุล

L61536 คุณศิริศกัด์ิ สืบศิริ L62568 คุณนาฏยา ทกัภิรมย์

L61537 คุณศิริลกัษณ์ ลา้นแกว้ L62569 คุณสมใจ เติมสินสวสัด์ิ

L61538 คุณนราชยั โพธ์ิสาร L62570 คุณปุณยจ์รีย ์ติยะบุตร

L61539 คุณอุไรวรรณ พงษพ์ยคัเลิศ L62571 คุณธญัรัตน์ พลูสวสัด์ิ

L61540 คุณพรทิพย ์จนัทร์บุตร์ L62572 คุณรุ่งอรุณ ทิศกระโทก

L61541 ดร.จิรนนัท ์ปิยะพงษส์กุล L62573 คุณอมร เชิญชยัวชิรากุล

L61542 คุณวงศพ์นัธ์ พรหมวงศ์ L62574 คุณจงลกัษณ์ ฝอดสูงเนิน

L61543 คุณอภิวฒัน์ ปล้ืมวงษ์ L62575 คุณอรุณรัตน์ เทพรัตน์

L61544 ผศ.ดร.สุนิศา สงวนทรัพย์ L62576 คุณสุวรรณ ศิรโกวิท

L62545 คุณฐานุพฒัน์ ศรีแสนยงค์ L62577 คุณชยัวฒัน์ จนัทร์พิทกัษ์

L62546 คุณศรินญารัตน์ ทนัณขนัธ์เดชา L62578 คุณนพรัตน์ บวัหอม

L62547 คุณหทยัชนก วานิชศรี L62579 คุณวีรพนัธ์ จิตตวงศช์วลิต

L62548 คุณอุดม เม้ียนเอ่ียม L63580 บ.โอชาฟดูแพค็ จ  ากดั



รหัสสมาชิก             รายช่ือ รหัสสมาชิก             รายช่ือ

L63581 คุณด ารงศกัด์ิ เด่ียววาณิชย์

L63582 คุณพรพิมล อธิปัญญาคม

L63583 คุณชุติมา รัตนเสถียร

L63584 คุณพรนภา ค  ากองแกว้

L63585 คุณสาธิตา อุสาหะ

L63586 คุณศิริลกัษณ์ ดวงจ า

L63587 คุณธณิตตรา ดอกพิกุล

L63588 คุณอ าพร สอนพนัธ์

L63589 คุณธิดา แสงสวา่ง

L63590 คุณทศพล ทองลา

L63591 คุณระพีพนัธ์ อ  ่าส าโรง

L63592 คุณณฎัฐิมา โฆษิตเจริญกุล

L63593 คุณชลธิชา รักใคร่

หมายเหตุ : * สมาชิกเสียชีวติ

** ไม่สามารถติดต่อได้


