
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล (ไทย) อาชีพ หน่วยงาน/บริษัท

1 ผศ.ดร. กนกทิพย ์บุญเกดิ อาจารย์ จฬุาฯ
2 ผศ.ดร. กรรณิการ์ สหกะโร อาจารย์ ม.สงขลาฯ (ปัตตานี)
3 ผศ.ดร. กฤษฎา สุชีวะ อาจารย์ ม.มหิดล
4 รศ.ดร. กษมา จารุก าจร อาจารย์ ม.เทคโนโลยสุีรนารี
5 คุณ กษิด์ิเดช ธีรนิตยาธาร ผู้บริหารบริษัทเอกชน บจก. กรีน อนิโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี
6 ดร กญัจนี นวะมะวัฒน์ พนักงานบริษัทเอกชน บมจ. ปตท.เคมิคอล จ ากดั
7 รศ.ดร. กลัยาณี สิริสิงห อาจารย์ ม.มหิดล
8 ดร. กติติ ต้ังจติเอื้อบุญ พนักงานบริษัทเอกชน บจก. ไทยโพลิเอททิลีน
9 ดร. เกศินี เหมวิเชียร พนักงานของรัฐ

สถาบันเทคโนโลยนีิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)

10 ศ.ดร. จติต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ อาจารย์ ม.มหิดล
11 คุณ ชยตุ สุวรรณพมิลกลุ พนักงานบริษัทเอกชน บจก. เอส.เค โพลีเมอร์
12 ดร. ชโย ตรังอดิศัยกลุ ผู้บริหารบริษัทเอกชน บจก.บางกอกพฒันามอเตอร์
13 รศ.ดร. ชลธิชา นุ่มหอม อาจารย์ ม.เกษตรศาสตร์
14 ดร. ชัชวาลย ์สุรัสวดี ทีป่รึกษาภาคเอกชน ส.พฒันาอตุสาหกรรม
15 คุณ ชัยชาญ แสงจนัทร์นุกลู พนักงานบริษัทเอกชน บจก. ไทยโพลิเอททิลีน
16 รศ.ดร. ชัยยทุธ ช่างสาร อาจารย์ ม.เทคโนโลยรีาชมงคล
17 ดร. ชัยวุฒิ กมลพลิาส พนักงานของรัฐ ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดุแห่งชาติ
18 รศ.ดร. ชาคริต สิริสิงห อาจารย์ ม.มหิดล
19 คุณ ชุติมา ศรีสิทธิรัตน์กลุ พนักงานของรัฐ ศูนยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาติ
20 ผศ.ดร. ไชยวัฒน์ รักสกลุพวิัฒน์ อาจารย์ ม.เทคโนโลยสุีรนารี
21 ผศ.ดร. ฐิตินันท์ รัตนพรหม อาจารย์ ม.แม่โจ้
22 ผศ.ดร. ณฐินี โล่ห์พฒันานนท์ อาจารย์ ม.สงขลานครินทร์ (ปัตตานี)
23 คุณ ณัฐกลุ กาญจนถาวร - -
24 คุณ ดวงกมล วิบูลยรั์ตนศรี พนักงานของรัฐ ศูนยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาติ
25 ผศ.ดร. เติมศักด์ิ ศรีคิรินทร์ อาจารย์ ม.มหิดล
26 ผศ.ดร. ทรงกฎ อตุรา อาจารย์ ม.ราชภัฎอดุรธานี
27 อ. ทวี อิ่มสุขศิลป์ อาจารย์ ม.ราชภัฎร าไพพรรณี
28 ดร. ทศพล ค าแน่น พนักงานบริษัทเอกชน บจก.ไทยโพลิเอททิลีน
29 ดร. ทิพยา ปฐวีอสิริยกลุ พนักงานบริษัทเอกชน บจก.ไทยโพลิเอททิลีน
30 คุณ ทิพวรรณ หอมไม่วาย นิสิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
31 คุณ ธงศักด์ิ แกว้ประกอบ พนักงานของรัฐ ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดุแห่งชาติ
32 ผศ.ดร. ธนากร วาสนาเพยีรพงศ์ อาจารย์ จฬุาฯ
33 รศ.ดร. นพวรรณ ชนัญพานิช อาจารย์ ม.เทคโนฯ พระนครเหนือ
34 รศ.ดร. นพดิา หิญชีระนันทน์ อาจารย์ จฬุาฯ

สมาชกิสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย

สมาชิกสามัญตลอดชีพ



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล (ไทย) อาชีพ หน่วยงาน/บริษัท
35 คุณ นภาพร พึง่ชาญชัยกลุ ผู้บริหารบริษัทเอกชน บจก. เรืองวาแสตนดาร์ด อนิดัสตร้ี
36 คุณ นวรัตน์ อนันกวานิช พนักงานบริษัทเอกชน บ.พรเจริญพลาสติกการพมิพ ์จ ากดั
37 รศ.ดร. นวลพรรณ จนัทรศิริ อาจารย์ จฬุาฯ
38 คุณ นัฏพร ขนุนกอ้น นิสิต ม.เกษตรศาสตร์
39 รศ.ดร. นิตยา รัตนโสม - อยู่ต่างประเทศ
40 ผศ.ดร. นิธินาถ ศุภกาญจน์ อาจารย์ ม.เทคโนโลยสุีรนารี
41 คุณ นิภาวดี แสงยนต์ พนักงานบริษัทเอกชน SCG Performance Chemicals Co.,Ltd.
42 รศ.ดร. นิศานาถ ไตรผล อาจารย์ จฬุาฯ
43 คุณ บงกชทิพย ์ศรีธวัชชัย พนักงานบริษัทเอกชน บจก. เอสซีจ ีเคมิคอลส์
44 คุณ บรรจง บุหิรัญ พนักงานบริษัทเอกชน บมจ. ไออาร์พซีี
45 ดร. บัญชา ชุณหสวัสดิกลุ ผู้บริหารบริษัทเอกชน กลุ่มบริษัท อนิโนเวชั่น
46

ว่าที ่
รต. บุญชม เวียงพระปรก พนักงานบริษัทเอกชน บจก.ไพโอเนียอนิดัสเตรียล

47 ดร. บุตรา บุญเล้ียง พนักงานบริษัทเอกชน บจก.ไทยโพลิเอททิลีน
48 รศ.ดร. ปกรณ์ โอภาประกาสิต อาจารย์ ม.ธรรมศาสตร์
49 รศ.ดร. ปราณี ภิญโญชีพ อาจารย์ ม.มหิดล
50 คุณ ปรีชา เตชะไกรศรี ผู้บริหารบริษัทเอกชน บจก. ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม
51 คุณ ปวีณา เลิศจรรยากลุ พนักงานบริษัทเอกชน บจก. เอสซีจ ีเคมิคอลส์
52 ผศ.ดร. ปาเจรา พฒันถาบุตร อาจารย์ ม.ศิลปากร
53 คุณ ผุสดี แสนดี พนักงานบริษัทเอกชน บจก. ไทยโพลิเอททิลีน
54 คุณ พรทิพย ์ต้ังจารีตสกลุ พนักงานบริษัทเอกชน SCG Performance Chemicals Co.,Ltd.
55 คุณ พรทิพย ์ไมตรัตน์ พนักงานบริษัทเอกชน บจก. ไทยโพลิเอททีลีน
56 รศ.ดร. เพลินพศิ บุชาธรรม อาจารย์ ม.เทคโนฯ ธนบุรี
57 ดร. ไพรัตน์ พริิยวิรุตม์ พนักงานบริษัทเอกชน บจก.ไทยโพลิเอททิลีน
58 ดร. ไพศาล ขนัชัยทิศ นักวิจยั ศูนยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาติ
59 คุณ ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ผู้บริหารบริษัทเอกชน บจก. ตะวันออกโปลิเมอร์อตุสาหกรรม
60 ดร. ภาวดี เมธะคานนท์ พนักงานของรัฐ ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดุแห่งชาติ
61 ดร. ภาสรี เล้ากจิเจริญ พนักงานของรัฐ ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดุแห่งชาติ
62 ผศ.ดร. มณิศรา พริิยวิรุฒม์ อาจารย์ ม.เทคโนฯ ธนบุรี
63 ผศ.ดร. มันทนา โอภาประกาสิต อาจารย์ จฬุาฯ
64 รศ.ดร. มาลินี ชัยศุภกจิสินธ์ อาจารย์ ส.เทคโนฯ ลาดกระบัง
65 ดร. เมธพร มารีอนุเคราะห์ พนักงานบริษัทเอกชน บจก.ยเูนียนเบ้ลท์อนิดัสทรีส์
66 คุณ ยงยทุธ สว่างเงินยวง พนักงานบริษัทเอกชน บจก.นิปปอนแบตเตอรร่ี
67 ผศ.ดร. ยอดธง ใบมาก อาจารย์ ม.มหาสารคาม
68 รศ.ดร. ยพุาพร รักสกลุพวิัฒน์ อาจารย์ ม.เทคโนโลยสุีรนารี
69 คุณ โยชิมิจ ินากาจมิา ผู้บริหารบริษัทเอกชน บจก.นิสเซ่ พลาสติก (ไทยแลนด์)
70 ผศ.ดร. รักชาติ ไตรผล อาจารย์ ม.นเรศวร



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล (ไทย) อาชีพ หน่วยงาน/บริษัท
71 อ.ดร. รังสิมา หญีตสอน อาจารย์ ส.พระนครเหนือ
72 ผศ.ดร. รัฐพล รังกพุนัธ์ อาจารย์ จฬุาฯ
73 คุณ รุ่งศิริ สุริยเต็ม นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
74 อ.ดร. โรเบิร์ต มอลลอย อาจารย์ ม.เชียงใหม่
75 คุณ ล่ี เพยีรอภิธรรม ผู้บริหารบริษัทเอกชน บจก.คอทโก ้พลาสติกส์
76 ดร. วนิดา จนัทร์วิกลู พนักงานของรัฐ ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดุแห่งชาติ
77 รศ.ดร. วรรณวิมล อารยะปราณี อาจารย์ ม.รังสิต
78 คุณ วรลักษณ์ พงศ์สรฤทธิ์ พนักงานของรัฐ ศูนยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาติ
79 รศ.ดร. วรวีร์ โฮเว่น อาจารย์ จฬุาฯ
80 รศ.ดร. วราภรณ์ ตันรัตนกลุ อาจารย์ ม.สงขลาฯ (หาดใหญ่)
81 ผศ.ดร. วรารัตน์ กงัสัมฤทธิ์ อาจารย์ ม.ธรรมศาสตร์ศูนยรั์งสิต
82 ผศ.ดร. วราวุฒิ ต้ังพสุธาดล อาจารย์ จฬุาฯ
83 คุณ วัชรี ชีวศรีรุ่งเรือง พนักงานบริษัทเอกชน บจก.ไทยโพลิเอททิลีน
84 ผศ.ดร. วันเพญ็ เตชะบุญเกยีรติ อาจารย์ จฬุาฯ
85 คุณ วัลภา เนตรดวงตา นักศึกษา ม.เทคโนฯ พระนครเหนือ
86 คุณ วารีรมย ์พลรัตน์ พนักงานบริษัทเอกชน บกจ.ไทยโพลิเอททิลีน
87 คุณ วารุณี พนัธ์เมธีรัตน์ พนักงานบริษัทเอกชน บมจ.ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์
88 ผศ.ดร. วารุณี อริยวิริยะนันท์ อาจารย์ ม.เทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
89 ดร. วิญญู ตัณฑะพานิชกลุ พนักงานบริษัทเอกชน บจก.ไทยโพลิเอททิลีน
90 ผศ.ดร. วินิตา บุณโยดม อาจารย์ ม.เชียงใหม่
91 ผศ.ดร. วิมลลักษณ์ สุตะพนัธ์ อาจารย์ ม.เทคโนโลยสุีรนารี
92 ผศ.ดร. วิรัช ทวีปรีดา อาจารย์ ม.สงขลาฯ (หาดใหญ่)
93 ศ.ดร. วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชยก์ลุ อาจารย์ Tokyo Institute of Technology (TIT)
94 อ.ดร. วีรนุช สระแกว้ อาจารย์ ม.ราชภัฏจนัทรเกษม
95 อ.ดร. วีราภรณ์ ผิวสอาด อาจารย์ ม.เทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
96 รศ.ดร. วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร อาจารย์ ม.มหิดล
97 คุณ ศรัญญา คัชมาตย์ พนักงานบริษัทเอกชน บจก.ไทยโพลิเอททิลีน
98 ดร. ศิรชยา กญุชร ณ อยธุยา พนักงานบริษัทเอกชน บจก.ไทยโพลิเอททิลีน
99 ผศ.ดร. ศิริธันว์ เจยีมศิริเลิศ อาจารย์ จฬุาฯ
100 คุณ ศุภกจิ ต้ังจติพรกลู พนักงานบริษัทเอกชน บมจ.ปตท.เคมิคอล จ ากดั
101 คุณ ศุภกจิ ล่ิวเฉลิมวงศ์ ผู้บริหารบริษัทเอกชน บจก.มารีโนอนิเตอร์เนชั่นแนล
102 คุณ สกลุรัตน์ พชิัยยทุธ์ นักศึกษา ม.สงขลาฯ (ปัตตานี)
103

พล.อ.
โท ดร. สมศักด์ิ นะวิโรจน์ ขา้ราชการ บจก. เอเซีกงันัม

104 ผศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด อาจารย์ ม.เทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
105 ผศ.ดร. สมิทธิชัย สียางนอก อาจารย์ ม.เทคโนฯ พระนครเหนือ
106 รศ.ดร. สอาด ริยะจนัทร์ อาจารย์ ม.สงขลาฯ (หาดใหญ่)



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล (ไทย) อาชีพ หน่วยงาน/บริษัท
107 คุณ สาโรจน์ รัตนอ าพล ผู้บริหารบริษัทเอกชน บจก. สตาร์คัลเลอร์
108 ผศ.ดร. สิงโต สกลุเขมฤทัย อาจารย์ ม.เทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
109 ดร. สิริพร โตนดแกว้ พนักงานของรัฐ ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดุแห่งชาติ
110 รศ.ดร สิริพล อนันตรวรสกลุ อาจารย์ ม.เกษตรศาสตร์
111 ผศ.ดร. สิริวรรณ กติติเนาวรัตน์ อาจารย์ จฬุาฯ
112 ศ.ดร. สุดา เกยีรติก าจรวงศ์ อาจารย์ จฬุาฯ
113 ผศ.ดร. สุทธินันท์ พงษ์ธรรมรักษ์ อาจารย์ ม. เทคโนฯ พระนครเหนือ
114 ดร. สุพล โชติวรรณ ผู้บริหารบริษัทเอกชน บจก.ท้อปโพลิเมอร์
115 ดร. สุภาพร แสงริบทรัพย์ พนักงานบริษัทเอกชน บจก.ไทยโพลิเอททิลีน
116 คุณ สุภาพนัธ์ เทพกาญจนา ผู้บริหารบริษัทเอกชน บมจ.แอลแคนแพค็เกจิ้งสตรองแพค็
117 อ.ดร. สุภาภรณ์ ทุมสอน อาจารย์ ม.เทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
118 รศ. สุภาวดี ธีรธรรมากร อาจารย์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
119 ดร. สุเมธ เจริญชัยเดช พนักงานบริษัทเอกชน บจก.ไทยโพลิเอททิลีน
120 ผศ.ดร. สุรัตน์ อารีรัตน์ อาจารย์ ส. เทคโนฯ ลาดกระบัง
121 อ.ดร. สุวดี กอ้งพารากลุ อาจารย์ ม.ธรรมศาสตร์
122 ศ.ดร. สุวบุญ จริชาญชัย อาจารย์ จฬุาฯ
123 ผศ.ดร. สุวลักษณ์ วิสุนทร อาจารย์ ม.สงขลาฯ (สุราษฏร์)
124

ศ.
เกยีรติ เสาวรภย ์บัวเล็ก-ล้ิมเจริญ อาจารย์ ม.มหิดล

125 ศ.ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ อาจารย์ จฬุาฯ
126 ผศ.ดร. อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ อาจารย์ ม.สงขลาฯ (ปัตตานี)
127 อ.ดร. อนิวรรต หาสุข อาจารย์ ม.เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน
128 ผศ.ดร. อโนมา ธิติธรรมวงศ์ อาจารย์ ม.สงขลาฯ (ปัตตานี)
129 คุณ อภิรักษ์ พฤกษาทร พนักงานบริษัทเอกชน บจก.ไทยพลาสติก เท็กซ์ไทล์
130 คุณ อรรถวุฒิ รัตนสุวรรณ ผู้บริหารบริษัทเอกชน หจก.สหวัฒนาพลาสติก
131 ผศ.ดร. อรสา ภัทรไพบูลยช์ัย อาจารย์ ม.สงขลาฯ (หาดใหญ่)
132 อ.ดร. อญัญพร บุญมหิทธิสุทธิ์ อาจารย์ จฬุาฯ
133 รศ. อาซีซัน แกสมาน อาจารย์ ม.สงขลา (ปัตตานี)
134 รศ.ดร. อทิธิพล แจง้ชัด อาจารย์ ส.เทคโนฯ ลาดกระบัง
135 ผศ.ดร. อษุา แสงวัฒนาโรจน์ อาจารย์ จฬุาฯ
136 คุณ เอก คุ้มทุกทิศ พนักงานบริษัทเอกชน บจก.ไทยโพลิเอททิลีน
137 คุณ เอกรินทร์ จริะกรานนท์ พนักงานบริษัทเอกชน บจก.วินสันอิ๊งค์

1 คุณ กนกวรรณ ฐิตินันทเวช นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์
2 คุณ กมลชนก ฐานานุกลู นักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์
3 คุณ กฤติรัช ยอเซ่ง นักศึกษา ม. เทคโนฯ พระนครเหนือ
4 คุณ กฤษณา มรรคผล นักศึกษา ส.เทคโนฯ ลาดกระบัง

สมาชิกสามัญรายปี



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล (ไทย) อาชีพ หน่วยงาน/บริษัท
5 คุณ กญัญารัตน์ มันทะลา นักศึกษา ม.มหิดล
6 อ.ดร. กานต์สิริ ปักเคธาติ อาจารย์ ม.มหาสารคาม
7 คุณ กามารุดดีน แวซาเต๊ะ นักศึกษา ม.สงขลาฯ (ปัตตานี)
8 อ.ดร. การ์เรธ รอส อาจารย์ ม.นเรศวร
9 ผศ.ดร. เกยีรติคุณ มะโนเคร่ือง อาจารย์ ม.เชียงใหม่
10 รศ.ดร. แคทลียา ปัทมพรหม อาจารย์ ม.ธรรมศาสตร์
11 คุณ แคทลียา อิ่มแกว้ นักศึกษา ม.เกษตรศาสตร์
12 ผศ.ดร. จรีรัตน์ รวมเจริญ อาจารย์ ม.สงขลาฯ (ปัตตานี)
13 อ.ดร. จนัทร์ฉาย ยานะ อาจารย์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
14 คุณ จนัทร์แรม แสงธีระพานิชย์ พนักงานบริษัทเอกชน Sulzer Chemtech Co., Ltd.
15 อ.ดร. จนัทิกา ชูโชติรส อาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ผศ.ดร. จนัทิมา ดีประเสริฐกลุ อาจารย์ ม.เทคโนโลยสุีรนารี
17 คุณ จารุวรรณ น้ าใจเยน็ นักศึกษา ม.มหิดล
18 คุณ จติญา สาดชัยภูมิ นักศึกษา ม.เทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
19 อ.ดร. จติตรียา ตันสกลุ อาจารย์ ม.สงขลาฯ (หาดใหญ่)
20 คุณ จนิดา ด าวุน่ นักศึกษา ม.ทักษิณ
21 คุณ จนิห์จฑุา แดงมั่นคง นักศึกษา ม.นเรศวร
22 ผศ.ดร. จริาภรณ์ ไชยบัญดิษฐ์ อาจารย์ ม.สงขลาฯ (หาดใหญ่)
23 คุณ จรีะภา บุญญะบุญญา นักศึกษา ม.สงขลาฯ (สุราษฎร์ฯ)
24 คุณ จฑุามาศ อ าไพวงษ์ นักศึกษา จฬุาฯ
25 คุณ จฑุามาส อยู่ออ่น นักศึกษา ม.มหิดล
26 รศ.ดร. จฑุารัตน์ ปรัชญาวรากร อาจารย์ ส.เทคโนฯ ลาดกระบัง
27 คุณ เจนจริา พึง่ไพรฑูรย์ นักศึกษา ม.เทคโนโลยสุีรนารี
28 คุณ เจะ๊ซิดิ หะยเีจะ๊และ นักศึกษา ม.สงขลาฯ (ปัตตานี)
29 ผศ.ดร. ชญาณิศา ชิติโชติปัญญา อาจารย์ ม.มหิดล
30 คุณ คุณชนาพร ทองแพง นักศึกษา ม.มหิดล
31 คุณ ชยาภา วีระโพธิป์ระสิทธิ์ นักศึกษา ส.เทคโนฯ ลาดกระบัง
32 ผศ.ดร. ชลลดา ฤตวิรุฬห์ อาจารย์ ส.เทคโนฯ ลาดกระบัง
33 คุณ ชลิดา พึง่ปัญญา นักศึกษา ม.แม่ฟา้หลวง
34 อ.ดร. ชวนพศิ ขาวคง อาจารย์ ม.สงขลาฯ (หาดใหญ่)
35 คุณ ณฐพร ชีชะนะ นักศึกษา ม.แม่โจ้
36 คุณ ณฐพล ชินวิโรจน์เสถยีร นักศึกษา จฬุาฯ
37 คุณ ณฐพล พทิักษ์เสรีธรรม นักศึกษา ม.สงขลาฯ (สุราษฎร์ฯ)
38 คุณ ณัฐกาญจน์ รัศมีธรรมจกัร์ นักศึกษา ม.เชียงใหม่
39 คุณ ณัฐพร อนิทรักษา นักวิจยั บจก.อเูบะ เทคนิคอล เซ็นเตอร์  (เอเชีย)
40 คุณ ณัฐวุฒิ เจะเกาะบะ พนักงานบริษัทเอกชน

Complete Auto Rubber 
Manufacturing Co., Ltd.



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล (ไทย) อาชีพ หน่วยงาน/บริษัท
41 คุณ ณัฐวุฒิ เดชะ นักศึกษา ม.สงขลาฯ (หาดใหญ่)
42 คุณ ณิชาพร วงศ์สิโรจน์กลุ นักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์
43 อ.ดร. ต่อศักด์ิ กติติกรณ์ อาจารย์ ม.สงขลาฯ (หาดใหญ่)
44 คุณ ทัศนีย ์เกษค า นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์
45 คุณ ทิพยช์ัญญา วงษ์เกษมศิริ นักศึกษา ม.แม่ฟา้หลวง
46 คุณ ธนา บุนนาค นักศึกษา จฬุาฯ
47 อ.ดร. ธนิษฐา เสมอใจ อาจารย์ ม.พะเยา
48 คุณ ธฤษวรรณ ประสพดี นักศึกษา ม.เกษตรศาสตร์
49 คุณ ธัญพสิิษฐ์ ทองสิมา นักศึกษา จฬุาฯ
50 คุณ ธัญวิทย ์ซ่อนภู่ นักศึกษา ส. เทคโนฯ ลาดกระบัง
51 คุณ ธันยพร  ปิน่ทอง นักศึกษา ม.นเรศวร
52 คุณ ธารีรัตน์ เลิศวิมล นักวิจยั ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดุแห่งชาติ
53 คุณ ธีรนันท์ แตงทอง นักศึกษา ม.เกษตรศาสตร์
54 คุณ นพรัตน์ วิริยะกจิพฒันา นักศึกษา ม.มหิดล
55 คุณ นริศรา ใจแกว้ นักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์
56 คุณ นฤนาท เทศศรีเมือง นักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์
57 คุณ นฤภร พยงุวงษ์ นักศึกษา ม.มหิดล
58 คุณ นฤมล จงมั่นวัฒนา นักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์
59 คุณ นันทประภา ต่วนเจริญศรี นักศึกษา ม.นเรศวร
60 ดร. นันทิชา กาละปัตย์ พนักงานบริษัทเอกชน

Siam Research and Innovation 
Co.,Ltd.

61 คุณ นันทิยา ดีบุบผา นักศึกษา ม.นเรศวร
62 คุณ นิธิวิทย ์ศรีประเสริฐ นักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์
63 อ.ดร. บุณฑริกา เทพสุคนธ์ อาจารย์ ม.พะเยา
64 คุณ บุศราพร สุรจารุสาร นักศึกษา ม.มหิดล
65 คุณ ประภัสสร วันนิจ นักศึกษา ม.เทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
66 ผศ.ดร. ปราณี ชุมส าโรง อาจารย์ ม.เทคโนโลยสุีรนารี
67 คุณ ปริมประภา แสงจนัทร์ นักศึกษา ม.เทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
68 คุณ ปรียานุช เทียมเศวต นักศึกษา ม.มหิดล
69 ผศ.ดร. ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ อาจารย์ ม.เทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
70 อ.ดร. ปิยะพร ณ หนองคาย อาจารย์ ม.บูรพา
71 คุณ พงศธร ค าคูณ นักศึกษา ม.นเรศวร
72 คุณ พรชนก สุวัฒนะชัย นักศึกษา จฬุาฯ
73 ผศ.ดร. พรสวรรค์ อมรศักด์ิชัย อาจารย์ ม.เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
74 ผศ.ดร. พลพฒัน์ รวมเจริญ อาจารย์ ม.ราชภัฏสงขลา
75 คุณ พชัรณัฐ แกว้มี นักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์
76 อ.ดร. พชัรา ปัญญามูลวงษา อาจารย์ ม.แม่ฟา้หลวง



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล (ไทย) อาชีพ หน่วยงาน/บริษัท
77 คุณ พชิญา ปกรณ์ผดุงสิทธิ์ นักศึกษา ม.เกษตรศาสตร์
78 คุณ พมิพว์ลัญช์ เตไชยกลู นักศึกษา ม.เชียงใหม่
79 คุณ เพชรดาพชัญ์ บุญสุข นักวิจยั ม.สงขลาฯ (หาดใหญ่)
80 คุณ เพยีงตะวัน พวงทวี นักศึกษา ม.แม่ฟา้หลวง
81 ผศ.ดร. ภัทร์นฤน วรจติติพล อาจารย์ ม.เชียงใหม่
82 คุณ คุณมนัสนันท์ นามหงษา นักศึกษา ม.เชียงใหม่
83 ดร. มนุเชศวร์ นิลวงษ์ พนักงานของรัฐ ศูนยว์ิจยัเทคโนโลยยีาง ม.มหิดล
84 คุณ มรกต  วัฒนไชยพงศ์ พนักงานบริษัทเอกชน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซ่ิง
85 รศ.ดร. เมธา รัตนากรพทิักษ์ อาจารย์ ม.นเรศวร
86 คุณ ยศธร ธเนศรุ่งโรจน์ นักศึกษา ส.เทคโนฯ ลาดกระบัง
87 คุุณ ยศธร วงค์งาม นักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์
88 คุณ รนกฤต ไชยสุวรรณ์ นักศึกษา ส.เทคโนฯ ลาดกระบัง
89 ผศ.ดร. รักเกยีรติ จติคติ อาจารย์ ม.อบุลราชธานี
90 คุณ รัชนิดา นิติพฒันาภิรักษ์ - สถาบันยานยนต์
91 ดร. รัชพล เจนจบ - สถาบันวิทยสิริเมธี
92 คุณ รัฐพงษ์ หนูหมาด พนักงานของรัฐ ม.ราชภัฏสงขลา
93 คุณ รุ่งรัศมี สุขทรัพย์ นักศึกษา ม.เกษตรศาสตร์
94 คุณ รุสซานา หมันหลี นักศึกษา ม.สงขลาฯ (ปัตตานี)
95 คุณ วชิรวิทย ์เฉลิมพนาพนัธ์ นักศึกษา ม.เกษตรศาสตร์
96 คุณ วนิดา นันต๊ะยศ นักศึกษา ม.เกษตรศาสตร์
97 คุณ วราพร เจนวรพจน์ นักศึกษา ม.เชียงใหม่
98 ดร. วโรบล นพคุณมงคลชัย นักวิจยั ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดุแห่งชาติ
99 ผศ.ดร. วัชนิดา ชินผา อาจารย์ ม.สงขลาฯ (หาดใหญ่)
100 อ.ดร. วัชรินทร์ สายน้ าใส อาจารย์ ม.ราชภัฏสงขลา
101 คุณ วัชรี วรวงศ์ นักศึกษา ม.เทคโนโลยสุีรนารี
102 คุณ วิทวัส หว้าปัญญากลุ นักศึกษา ม.เทคโนโลยสุีรนารี
103 คุณ วิยะดา เวชเตง นักศึกษา ม.มหิดล
104 คุณ วีรวรรณ หาญกมลศิริ พนักงานของรัฐ ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดุแห่งชาติ
105 ดร. วีระภัทร์ ตันตยาคม พนักงานบริษัทเอกชน บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล
106 คุณ ศักรินทร์ บุญธรรม พนักงานบริษัทเอกชน บจก. อเูบะ เทคนิคอล เซ็นเตอร์
107 คุณ ศัสตราวุธ เจริญหล้า พนักงานของรัฐ ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดุแห่งชาติ
108 ดร. ศิขริน เตมียกลุ พนักงานบริษัทเอกชน บจก. เอสซีจ ีเคมิคอลส์
109 คุณ ศิริลักษณ์ นามวงศ์ พนักงานของรัฐ ม.เทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
110 คุณ ศิริแสง ตัณฑเวชกจิ ผู้บริหารบริษัทเอกชน บจก. ริษ้ทวิซาร์ดเคมิคัล
111 ดร. ศุภนันท์ ปัทมะสังข์ พนักงานบริษัทเอกชน บจก. เอสซีจ ีเคมิคอลส์
112 คุณ ศุภวัฒน์ ลิขติธีรการ นักศึกษา ม.มหิดล



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล (ไทย) อาชีพ หน่วยงาน/บริษัท
113 คุณ สรัญญา จนัทร์แตง นักศึกษา ม.เทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
114 คุณ สวรส เพชรสุข นักศึกษา ม.เชียงใหม่
115 รศ.ดร. สายนัต์ แสงสุวรรณ อาจารย์ ม.อบุลราชธานี
116 อ.ดร. สิริญญา จนัทรักษ์ อาจารย์ ม.สงขลาฯ (หาดใหญ่)
117 คุณ สืบสกลุ เผือกยอด นักศึกษา ม.มหิดล
118 ผศ.ดร. สุกญัญา รอส อาจารย์ ม.นเรศวร
119 คุณ สุคณธมาศ สอนจนัทร์ นักศึกษา ม.นเรศวร
120 คุณ สุจติรา แป้นแกว้ นักศึกษา ม.นเรศวร
121 คุณ สุชาวลี จนีาภักด์ิ นักศึกษา จฬุาฯ
122 คุณ สุดารัตน์ ขดัสาย นักศึกษา ม.นเรศวร
123 อ.ดร. สุธินี เกดิเทพ อาจารย์ ม.ศิลปากร
124 อ.ดร. สุธีรา วิทยากาญจน์ อาจารย์ ม.เกษตรศาสตร์
125 อ.ดร. สุนันทา ช่วยประคอง อาจารย์ ม.เทคโนฯ พระนครเหนือ
126 อ.ดร. สุนิสา สุชาติ อาจารย์ ม.สงขลาฯ (สุราษฎร์ฯ)
127 คุณ สุนิสา หวังปัญญา นักศึกษา จฬุาฯ
128 คุณ สุพร ลีละทัศนาธร ผู้บริหารบริษัทเอกชน TOA Paint (Thailand) PCL.
129 คุณ สุพชิญา เอี่ยมสอาด - สถาบันวิทยสิริเมธี
130 ผศ.ดร. สุภาภรณ์ ดอกไม้ศรีจนัทร์ อาจารย์ ม.วลัยลักษณ์
131 ผศ.ดร. สุภารัตน์ รักชลธี อาจารย์ ส.เทคโนฯ ลาดกระบัง
132 คุณ สุภาวดี โชติรัตน์ นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์
133 ดร. สุรพชิญ ลอยกลุนันท์ พนักงานของรัฐ ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวัสดุแห่งชาติ
134 คุณ สุรศักด์ิ มารีอนุเคราะห์ พนักงานบริษัทเอกชน บจก.เอราวัณรับเบอร์
135 ผศ.ดร. สุฤกษ์ คงทอง อาจารย์ ม.วลัยลักษณ์
136 คุณ สุวนิตย ์คุณวัตร นักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์
137 ดร. อดุลย ์นิ่มไพบูลย์ พนักงานของรัฐ ศูนยว์ิจยัเทคโนโลยยีาง ม.มหิดล
138 คุณ อทิติยา วงษ์กรณ์ นักศึกษา ม.เทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
139 อ.ดร. อนิดา เพช็รแกว้ อาจารย์ ม.ทักษิณ (พทัลุง)
140 คุณ อรัญญา ตรีกติตินุรักษ์ พนักงานบริษัทเอกชน ธนาคารกรุงเทพ
141 คุณ องัคณา ใจปวง นักศึกษา ม.แม่ฟา้หลวง
142 คุณ องัสุมาลิน บัวชื่น นักศึกษา ม.แม่ฟา้หลวง
143 คุณ อจัฉรา ใจบุญมา นักศึกษา ม.แม่ฟา้หลวง
144 อ.ดร. อเุทน ทับทรวง อาจารย์ ม.วลัยลักษณ์
145 ดร. Farzad Seidi - สถาบันวิทยสิริเมธี
146 คุณ Komsan Sunyikhan นักศึกษา ม.เทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
147 คุณ Mohamad Irfan Fathurrohman นักศึกษา ม.สงขลาฯ (ปัตตานี)
148 คุณ Pham Le Phuong Tu นักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล (ไทย) อาชีพ หน่วยงาน/บริษัท
149 คุณ Soksreymeng Sdok นักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์


