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  ช่ือ สกลุ รหสัสมาชิก หนว่ยงาน 

นาง กณิษฐา สงัคะหะ สช229 ม.เกษตรศาสตร์  วข.ก าแพงแสน 

นาย กนก รัตนะกนกชยั สช412 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

นาง กนกพร ไตรวิทยากร สช865 ม.มหิดล 

น.ส. กนกรัตน์ เจริญกลุ สช152   

น.ส. กนกวรรณ พุม่พทุธา สช466 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

น.ส. กนกวรรณ อินแบน สช848 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

น.ส. กนกอร อินทราพิเชฐ สช104 ม.เทคโนโลยีสรุนารี 

น.ส. กมลธรรม อ ่าสกลุ สช744 ม.สงขลานครินทร์ 

น.ส. กรกช อินทราพิเชฐ สช008 ม.เทคโนโลยีสรุนารี 

น.ส. กรกช ฮามสโุพธ์ิ สช852 ม.ขอนแก่น 

น.ส. กรประภา เครือวลัย์ สช582 ม.บรูพา 

นาง กรรณิกา จนัทรสอาด สช334  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

น.ส. กรรณิการ์ ดวงมาลย์ สช778 ม.เกษตรศาสตร์ 

นาย กรึก นฤทมุ สช192 ม.เกษตรศาสตร์  วข.ก าแพงแสน 

นาย กฤช  สมนกึ สช1014 ม.สงขลานครินทร์ 

นาย กฤษณ์ มงคลปัญญา สช214 ม.เกษตรศาสตร์ 

ดร. กฤษณ์ ถิรพนัธุ์เมธี สช993 ม.มหิดล 

นาย กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พนัธุ์กลุ สช362 ศนูย์วจิยัข้าวพระนครศรีอยธุยา 

นาย กฤษณเวช ทรงธนศกัดิ ์ สช020 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

นาย กฤษณะ มรูธี สช584 บ. มิตรผลวิจยั พฒันาอ้อยและน า้ตาล จ ากดั 

น.ส. กฤษณา หงษ์ค ู สช947   

นาย กล้าณรงค์ ศรีรอต สช420 ม.เกษตรศาสตร์ 

นาย กวิน ยงสวสัดกิลุ สช784 บ.อตุสาหกรรมน า้ปลาระยอง จ ากดั 

นาย กษิดศิ ดิษฐบรรจง สช446 กรมวชิาการเกษตร 

นาง กอบกลุ เหลา่เท้ง สช896   

นาย กอบชยั ภทัรกลุวณิชย์ สช589 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

น.ส. กญัจน์อมล เรียงวงษ์ สช842 ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

น.ส. กญัจนา ธีระกลุ สช126 ม.เกษตรศาสตร์ 

นาง กญัญา ปัญญาชาติรักษ์ สช657   

น.ส. กญัญา จิระเจริญรัตน์ สช822 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
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น.ส. กญัญาภคั ทรัพย์แสนยากร สช932   

น.ส. กญัญาลกัษณ์ สงัข์ประไพ สช872   

น.ส. กณัยารัตน์ สไุพบลูย์วฒัน สช011 ม.มหิดล 

น.ส. กนัทิมาณี พนัธุ์วิเชียร สช367 ม.เกษตรศาสตร์ 

น.ส. กลัยาณ์ 
ศรีธญัญลกัษณา-
แดงติ๊บ สช908 BIOTEC 

น.ส. กลัยาณี ไพฑรูย์รังสฤษดิ ์ สช841 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

น.ส. กลัยาณี จิรศรีพงศ์พนัธ์ สช867   

นาง กาญจณา จนัทองจีน สช193 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

น.ส. กาญจนา มหทัธนทว ี สช239 ม.สยาม 

น.ส. กาญจนา กู้ โรจนวงศ์ สช490   

น.ส. กาญจนา ฤกษ์สมถวิล สช606 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

น.ส. กาญจนจิ วาจนะวินิจ สช115 ม.เกษตรศาสตร์ 

นาย ก าเนดิ สภุณัวงษ์ สช046 ม.เชียงใหม ่

น.ส. ก่ิงกาญจน์ พิชญกลุ สช340  ส านกัวจิยัพฒันาเทคโนโลยีชีวภาพ 

นาย กิตต ิ เจิดรังษี สช556 ม.สงขลานครินทร 

นาย กิตต ิ โพธิปัทมะ สช671 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

นาย กิตติพล กสภิาร์ สช710   

นาย กิตติพฒัน์ อโุฆษกิจ สช416 ม.ธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ 

น.ส. กิตติยา อติสงเคราะห์ สช337  กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

นาย กิตติศกัดิ ์ ภพูิพฒัน์ผล สช050 องค์การเภสชักรรม 

นาย กิตติศกัดิ ์ วิทยากร สช644   

นาย กิติพงษ์ รัตนาภรณ์ สช707 ม.เกษตรศาสตร์ 

นาง กลุยา สาริชีวนั สช998 มทร.ธญับรีุ 

นาง กลุวรา เหลา่สนุทร สช759 บ.แอล.พี.ฟีดส์เทค (ประเทศไทย) จ ากดั 

นาง กสุมุาวด ี ฐานเจริญ สช939 บ.แอล.พี.ฟีดส์เทค (ประเทศไทย) จ ากดั 

นาง เกศสคุนธ์ มณีวรรณ สช240 ม.มหาสารคาม 

นาย เกษม อศัวตรีรัตนกลุ สช114 ม.ทกัษิณ 

นาย เกียรติภมู ิ พลตรี สช392 ม.ขอนแก่น 

น.ส. เกือ้กลู ปิยะจอมขวญั สช487   

น.ส. โกสมุ จนัทร์ศิริ สช373 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 

นาย ไกรฤกษ์ ธวชัพนัธุ์ สช081   
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นาง ขจีนาฏ โพธิเวชกลุ สช228 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

น.ส. ขนิษฐา หมูโ่สภิญ สช516 ม.ขอนแก่น 

น.ส. ขนิษฐา นิราศะบตุร สช633 สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย  

นาย เขมวิทย์ จนัต๊ะมา สช950 ม.เทคโนโลยีสรุนารี 

นาย คณิต วิชิตพนัธุ์ สช261 ม.ขอนแก่น 

นาง คนงึนิจ ภูพ่ฒัน์วิบลูย์ สช451 ม.นเรศวร 

นาย ครรชิต ธรรมศิริ สช330 ม.มหิดล 

นาย ค ารณ เดชมา สช706 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

น.ส. เครือวรรณ โพธิสมบตัิ สช044   

น.ส. แคทริยา ผิวขาว สช635   

นาง งามนจิ  เสริมเกียรติพงศ สช1010 สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลยีร์แหง่ชาติ(องค์การมหาชน) 

น.ส. จงกล พนูทวี สช551 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

น.ส. จงรักษ์ เพิ่มมงคล สช168 ม.มหิดล 

นาย จงรักษ์ ผลประพฤติ สช262 มรภ.ร าไพพรรณี 

นาง จรัญญา ณรงคะชวนะ สช010 ม.มหิดล 

นาง จริยา จนัทร์ไพแสง สช023 ม.เกษตรศาสตร์ 

นาย จรูญ ค านวนตา สช138   

นาย จรูญ พทุธจรรยา สช397   

น.ส. จอมขวญั มีรักษ์ สช990 ม.เชียงใหม ่

นาย จกัรกฤษณ์ ภารการ สช560 ม.มหาสารคาม 

นาย จกัรกฤษณ์ เตชะอภยัคณุ สช577 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

นาย จกัรพนัธุ์ ดอกจนัทร์ สช341  รพ.ศิริราช 

นาง จนัทร์จรัส วฒันะโชต ิ สช564 ม.บรูพา 

นาง จนัทร์ธิรา   มงคลวยั สช264 ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 

น.ส. จนัทร์ประภา อิ่มจงใจรัก สช782 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

น.ส. จนัทร์เพ็ญ วิวฒัน์ สช028 ม.มหิดล 

นาง จนัทร์เพ็ญ พนัธุ์สนิ สช217 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

น.ส. จนัทร์เพ็ญ จนัทร์เจ้า สช945 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

น.ส. จารุณี วานิชธนนักลู สช917 ศนูย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีแหง่ชาติ 

นาง จารุวรรณ์ ศิริพรรณพร สช430   

น.ส. จารุวรรณ มณีศรี สช378 ม.สงขลานครินทร์ วข.ปัตตาน ี

นาง จารุวรรณ จาตเิสถียร สช380 กรมวชิาการเกษตร 
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น.ส. จารุวรรณ ทองสนิท สช605 ม.นเรศวร 

นาย จ าเนยีร หิรัญมาศ สช153 บ. แสงโสม พหลโยธิน 

น.ส. จิดาภา ทิน้อย สช963 ม.เชียงใหม ่

นาย จิตต ิ มงัคละศิริ สช873 ศนูย์เทคโนโลยีโลหะ และวสัดแุหง่ชาต ิ

น.ส. จิตรลดา จิรคณุานนัท์ สช095 กระทรวงอตุสาหกรรม 

น.ส. จิตรา วราอศัวปต ิ สช461   

น.ส. จิตสพุางค์ รอดบ าเรอ สช807   

นาย จินดา จนัทร์ออ่น สช260 ตกึสถาบนัวิจยัพชืไร่ กรมวชิาการเกษตร 

นาง จินตนา บนุนาค สช335  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

น.ส. จินตนา นิมมานเทวินทร์ สช434   

นาง จิรกานต์ เมืองนาโพธ์ิ สช083 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นาง จิรนนัท์ ผู้พฒัน์ สช037    

นาง จิรนนัท์ ราชแสนเมือง สช169 บ.บางกอกรับเบอร์แลนด์ เอนจิเนียร่ิง 

นาย จิรภทัร จนัทะพงษ์ สช815 ม.ขอนแก่น 

น.ส. จิรภทัร จนัทมาล ี สช984   

น.ส. จิรวรรณ อภิรักษากร สช787 ม.ขอนแก่น 

นาย จิรวฒัน์ ยงสวสัดกิลุ สช748 ม.เทคโนโลยีสรุนารี 

นาย จิรวฒัน์ สนิทชน สช793 ม.ขอนแก่น 

นาย จิระเดช แจ่มสวา่ง สช196 ม.เกษตรศาสตร์  วข.ก าแพงแสน 

นาย จิระพนัธ์ ขนันาโพธ์ิ สช843 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

น.ส. จิราพร โรจน์ทินกร สช425 ม.แมโ่จ้ 

น.ส. จิราพร นาวารักษ์ สช462   

นาง จิราภรณ์ เชาวลติ สช031 ม.รังสติ 

นาง จิราภรณ์ ธนียวนั สช117 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

น.ส. จิรายสุ เลาหวณิช สช383 บ.ไพโอเนีย ไฮ-เบรก(ไทยแลนด์) จ ากดั 

นาย จีรเดช มโนสร้อย สช216 ม.เชียงใหม ่

น.ส. จีรพนัธ์ วรพงษ์ สช249 ม.มหิดล 

น.ส. จฑุารัตน์  เชือ้พงษ์ สช714 บริษัท เซมินีส เวเจ็ทเทเบิล้ สดีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

น.ส. จไุรรัตน์ นิลกลุ สช108 ม.มหิดล โรงพยาบาลศิริราช 

นาย จลุภาค คุ้นวงศ์ สช338 ม.เกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 

น.ส. จฬุาภรณ์ ก าเนดิเพชร สช220 ม.มหิดล 

นาง จฬุารัตน์ ศกัดารณรงค์ สช983 ม.มหิดล 
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นาย เจมส์ เกตทุตั - คาร์นส์ สช364 ม.เทคโนโลยีสรุนารี 

นาย เจริญ เจริญชยั สช347 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 

นาย เจษฎา ลายเจริญเกียรต ิ สช770 บ. เชน (ประเทศไทย) จ ากดั 

น.ส. เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ สช071 ม.ศิลปกร  วข.พระราชวงัสนามจนัทร์ 

นาง เจษฎี แก้วศรีจนัทร์ สช465 ม.สงขลานครินทร์ 

นาง ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง สช060 ม.เกษตรศาสตร์ 

นาย ฉลอง เกิดศรี สช339  ศนูย์วจิยัพืชไร่สงขลา 

นาย ฉลองชยั แบบประเสริฐ สช342   

นาย ฉตัรชยั กิติพรชยั สช502 ม.เชียงใหม ่

นาย เฉลมิ เรืองวิริยะชยั สช379  ม.ขอนแก่น 

นาง เฉลมิราช วนัทวิน สช572 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

น.ส. ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒ ิ สช471 ม.มหิดล 

นาย ชนญั ผลประไพ สช700 ม.ธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ 

นาย ชนนัท์ องัศธุนสมบตั ิ สช324 ม.มหิดล  วข.ศาลายา 

น.ส. ชนิกานต์ ซอ่นกลิน่ สช870   

น.ส. ชนิกลุ ชตูระกรู สช859 ศนูย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาติ 

น.ส. ชนิดา พงศ์สงวนสนิ สช752   

น.ส. ชนิดา กปุระดิษฐ สช938   

นาย ชยนัต์ พิเชียรสนุทร สช274 ม.ขอนแก่น 

น.ส. ชริดา ปกุหตุ สช403 ม.อบุลราชธาน ี

นาย ชรินทร์ เตชะพนัธุ์ สช504 ม.เชียงใหม ่

นาง ชวนพิศ ดีเอกนามกลู สช123 ม.มหิดล 

น.ส. ชวนพิศ อรุณรังสกิลุ สช385 ม.เกษตรศาสตร์  วข.ก าแพงแสน 

น.ส. ช่อทิพย์ หลอ่รุ่งเรือง สช112 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

น.ส. ช่อทิพา สกลูสงิหาโรจน์ สช682 ม.แมโ่จ้ 

นาง ช่อฟ้า ทองไทย สช121   

นาง ชะบา จ าปาทอง สช653 ศนูย์วจิยัข้าวโพดและข้าวฟ่างแหง่ชาติ 

นาย ชชัวาล สงิหะพล สช735 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

นาย ชชัวาล จนัทราสริุยารัตน์ สช928 ม.เกษตรศาสตร์ 

นาย ชยัวฒัน์ บรรใดเพ็ชร สช895   

นาย ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ สช033 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นาย ชาตชิาย โขนงนชุ สช518 ม.เชียงใหม ่
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นาง ชิดชม ฮิรางะ สช103 ม.เกษตรศาสตร์ 

ม.ร.ว. ชิษณสุรร สวสัดิวตัน์ สช119 ม.มหิดล 

น.ส. ชีวานนัท์ เดชอปุการ สช834 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

น.ส. ช่ืนจิตต์ บญุเฉิด สช111 ม.มหิดล 

น.ส. ชตุิมา กิตตวิราพงศ์ สช177 ม.มหิดล 

น.ส. ชตุิมา กลิน่ขวญั สช1026 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

น.ส. ชตุิวรรณ เดชสกลุวฒันา สช318 ม.บรูพา 

นาง ชลุ ี ยมภกัด ี สช014 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

น.ส. ชลุพีร ช านาญค้า สช594   

น.ส. ชลุพีร ศกัดิ์สงา่วงษ์ สช701 ม.เชียงใหม ่

นาย ชวูงศ์ เอือ้สขุอารี สช886 ม.มหิดล 

น.ส. เชาวรีย์ เรืองวิไลทรัพย์ สช399 ม.ศิลปากร  วข.พระราชวงัสนามจนัทร์ 

นาย เชิดชยั เช่ียวธีรกลุ สช441 ม.อสัสมัชญั 

นาย เชิดชาย แซฮ่่วน สช746 ม.นเรศวร 

นาย เชิดชาย บรุมย์ สช811 สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐ) 

นาย โชคชยั วนภ ู สช346 ม.เทคโนโลยีสรุนารี 

นาย โชคชยั เอกทศันาวรรณ สช374 ม.เกษตรศาสตร์ 

นาง โชคพิศิษฐ์ 
เทพสทิธา (ชาญนนัท
พิพฒัน์) สช187 ม.ศิลปากร  วข.พระราชวงัสนามจนัทร์ 

นาย ไชยวฒัน์  ไชยสดุ สช978 ม.เชียงใหม ่

น.ส. ญาณสนิี สมุา สช1005 ม.แมฟ้่าหลวง 

น.ส. ญาณิกา วชัรเทวินทร์กลุ สช903   

นาง ฐนียา รังษีสริุยะชยั สช997 มทร.ธญับรีุ 

นาง ฐิตาภา สมิตินนท์ สช500 ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 

น.ส. ฐิรารัตน์ ประชมุรัตน์ สช602   

น.ส. ฒาลศิา ยวุอมรพิทกัษ์ สช142 ม.มหาสารคาม 

น.ส. ณกญัภทัร จินดา สช769 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
วข.ชมุพรเขตรอดุมศกัดิ ์

น.ส. ณฐิน ี สวุรรณสงิห์ สช414 ม.ธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ 

นาย ณรงค์ รัตนเลศิ สช773 โรงงานซีอิว๊ ออ่งเฮียนเซง่ 

น.ส. ณฎัฐา เลาหกลุจิตต์ สช742 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

น.ส. ณฎัฐา ทองจลุ สช985 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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น.ส. ณฏัฐว ี เนียมศิริ สช891 ม.มหิดล 

น.ส. ณฏัฐิกา พลูสวสัดิ์ สช684   

นาง ณฏัฐิมา โฆษิตเจริญกลุ สช355 กรมวชิาการเกษตร 

น.ส. ณฐักานต์ นิตยพธัน์ สช975 ม.เกษตรศาสตร์ 

นาย ณฐัพล  วชิรโรจน์ สช1008   

น.ส. ณฐัยาภรณ์ ชิระสวุรรณ สช839 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

นาย ณฐัวฒุ ิ ยอดสวุรรณ สช907 ม.แมฟ้่าหลวง 

นาย ณตัฐาวฒุ ิ ฐิติปราโมทย์ สช853 ม.แมฟ้่าหลวง 

นาย ดนยั นาคประเสริฐ สช231 ศนูย์หมอ่นไหมเฉลมิพระเกียรติฯ ตาก 

นาง ดรุณี เอ็ดเวิร์ด สช495   

นาง ดวงทิพย์ มลูมัง่ม ี สช309 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

นาง ดวงเนตร อิศรางกรู ณ อยธุยา สช597 ม.มหิดล 

นาง ดวงพร วรสนุทโรสถ สช234 ม.เกษตรศาสตร์ 

นาง ดวงพร เปรมจิต สช629 ม.นเรศวร 

นาง ดวงพร คนัธโชต ิ สช686 ม.สงขลานครินทร์ 

นาง ดวงพร สวุรรณกลุ สช905   

น.ส. ดวงรัตน์ อินทร สช581 ม.มหิดล 

น.ส. ดวงฤทยั นิคมรัฐ สช004 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

นาง ดารา เจตนะจิตร สช331 กรมวชิาการเกษตร 

น.ส. ดารารัตน์ ทองขาว สช101   

นาย ด ารงค์ พงศ์พทุธชาต ิ สช473 มรภ.เพชรบรีุ 

น.ส. ดษุฎี อตุภาพ สช619 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

นาง ดษุณี ธนะบริพฒัน์ สช664 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

น.ส. ตรีนชุ สายทอง สช869 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

นาย ตอ่พงศ์  ตริยานนท์ สช931 บริษัท น า้มนัพืชปทมุ จ ากดั  

นาย ตะวนั ฉตัรสงูเนิน สช826 ม.แมโ่จ้-แพร่ เฉลมิพระเกียรต ิ

นาย ไตรรัตน์ ทองค า สช656   

นาย ไตรเลศิ ชยัเชิดสกลุ สช919 ม.อสัสมัชญั 

นาง ถนอมจิต สภุาวิตา สช259 ม.สงขลานครินทร์ 

นาย ถาวร วินิจสานนัท์ สช806 ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบรีุ 

นาง ทรงจนัทร์ ภูท่อง สช981 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นาย ทรงศกัดิ ์ จนัทร์อดุม สช250 ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
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นาย ทรงศกัดิ ์ วฒันชยัเสรีกลุ สช977   

นาย ทรงสฤษดิ ์ ชยัชนะ สช652 หกจ.ววิรรณเทคโนโลยี 

นาย ทรงอ านาจ พงษ์สมบรูณ์ สช897 ม.อบุลราชธาน ี

นาย ทวี หอมชง สช313 ม.สยาม 

นาย ทวีป หลวงแก้ว สช976 ศนูย์วจิยัและพฒันาทางการเกษตร พิจิตร 

น.ส. ทวีรัตน์ วิจิตรสนุทรกลุ สช609 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

น.ส ทศพร กาญจนา สช532 บ.ไทยฟดูส์อินเตอร์แนชัน่แนล จ ากดั 

น.ส. ทองเลยีน บวัจมู สช603 ม.แมโ่จ้ 

น.ส. ทกัษิณา ชยัอิทธิพรวงศ์ สช1006   

น.ส. ทดัดาว อนนัตชยัยง สช626   

น.ส. ทศันีย์ วฒันชยัยงค์ สช269 ม.หอการค้าไทย 

น.ส. ทศัพร โตธนะเกษม สช926 ม.อสัสมัชญั 

น.ส. ทิติยา จิตติหรรษา สช256 ม.ศิลปากร  วข.พระราชวงัสนามจนัทร์ 

น.ส. ทิพนครินทร์  บญุเฟ่ือง  สช1015 บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้  จ ากดั  (มหาชน) 

นาง ทิพย์วด ี อรรถธรรม สช166 ม.เกษตรศาสตร์  วข.ก าแพงแสน 

น.ส. ทิพย์สดุา ตัง้ตระกลู สช801 ม.แมโ่จ้ 

น.ส. ทิพรัตน์ หงภทัรคีรี สช097 ม. สงขลานครินทร์ 

น.ส. ทิพวรรณ พงศ์พรเชษฐา สช432   

น.ส. ทิพวรรณ มาไพศาลทรัพย์ สช838 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

น.ส. ทิพา อศัวรักษ์ สช444 ม.มหิดล 

นาย เทพปัญญา เจริญรัตน์ สช688 ม.ธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ 

นาย เทียนชยั ละครราช สช237 องค์การเภสชักรรม 

นาย ธงชยั ยนัตรศรี สช290 ม.เชียงใหม ่

นาย ธนาภทัร ปาลกะ สช910 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

น.ส. ธนาวรรณ สขุเกษม สช957 มรภ.เพชรบรูณ์ 

น.ส. ธนิกา จินตนะพนัธ์ สช836   

นาย ธนิต ผิวนิ่ม สช236 ม.ศิลปากร  วข.พระราชวงัสนามจนัทร์ 

นาย ธนิต อยูใ่นศิล สช730 บ.คอลแมน (ไทยแลนด์) จ ากดั 

นาย ธวชั จิรายสุ สช457   

นาย ธวชัชยั มงคลวยั สช182 ม.มหิดล 

นาย ธวชัชยั อบุลเกิด สช449 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

นาย ธวชัชยั ประศาสน์ศรีสภุาพ สช540 สถานีวจิยัซินเจนทา ซีดส์ 
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นาย ธวชัชยั สุม่ประดิษฐ์ สช799 ม.นเรศวร 

นาย ธวชัชยั จืดจาง สช825 ม.แมโ่จ้-แพร่ เฉลมิพระเกียรต ิ

นาง ธญัญา ศรีโพธ์ิ สช295 ม.สงขลานครินทร์ 

นาย ธญัญา คนัธา สช537 บ. มอนซานโต้เมลด็พนัธุ์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 

น.ส. ธญัญารัตน์ พงศ์ทรางกรู สช827 ม.มหิดล 

นาย ธานวุฒัน์ ลาภตนัศภุผล สช578 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

นาง ธิดา ศรีปวน สช368   

น.ส. ธิดารัตน์ เอกสทิธิกลุ สช109 ม.รามค าแหง 

น.ส. ธีรนชุ โสตถิโภคา สช558   

นาย ธีรภทัร ศรีนรคตุร สช448 สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย 

นาย ธีรวิทย์ วรัตรุจิวงศ์ สช924 ม.แมฟ้่าหลวง 

นาย ธีรศกัดิ ์ มานพุีรพนัธ์ สช369   

นาย ธีระ สตูะบตุร สช156 ม.เกษตรศาสตร์ 

นาย ธีระชยั ธนานนัต์ สช359 ม.ธรรมศาสตร์  ศนูย์รังสติ 

นาย ธีราวฒุ ิ ภูส่นัติสมัพนัธ์ สช1019 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

นาย นครินทร์ กิตก าธร สช562 ม.มหิดล 

น.ส. นงนชุ วงค์คงสวสัดิ ์ สช401   

น.ส. นงพงา คณุจกัร สช715 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

น.ส. นงลกัษณ์ ศรีอบุลมาศ สช018 ม.อีสเทิร์นเอเชีย 

นาย นนท์ ธิติเลศิเดชา สช889 ม.แมฟ้่าหลวง 

นาย นพพร ศราธพนัธุ์ สช372 สถาบนัสขุภาพแหง่ชาติ เกษตรกลาง 

น.ส. นพวรรณ ชินะโชต ิ สช003   

น.ส. นภามาศ เหตทุอง สช937   

นาง นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ สช032 ม.เกษตรศาสตร์ 

น.ส. นราพร สมบณูณ์นะ สช962 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นาง นฤทยั วรสถิตย์ สช513   

นาง นฤมล จียโชค สช210 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

น.ส. นลนิ วงศ์ขตัตยิะ สช617 ม.แมโ่จ้ 

นาง นลนิ ี รุ่งเรืองศรี สช304 ม.แมโ่จ้ 

น.ส. นวลจนัทร์ ฉตัรพฒันมงคล สช178 ม.มหิดล 

น.ส. นวลพรรณ ณ  ระนอง สช351 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

น.ส. นวลอนงค์ จิระกาญจนากิจ สช866 ม.มหิดล 
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นาย นนัทกร บญุเกิด สช191 ม.เทคโนโลยีสรุนารี 

นาง นนัทริก ชนัซื่อ สช308 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นาง นนัทรี ชยัชนะวงศาโรจน์ สช183 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

น.ส. นนัทิกา ปานจนัทร์ สช767 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

น.ส. นนัทิสดุา เธียรนนัท์ สช384   

นาย นยัทศัน์ ภูศ่รัณย์ สช257 ม.เชียงใหม ่

นาง นาถศิริ อุน่อก สช400 บ.เอ็กซ์เซลออร์คิด จ ากดั 

น.ส. น า้ทิพย์ เกตสุมัพนัธ์ สช179 องค์กรความหลากหลายทางชีวภาพและภมูิปัญญาไทย 

น.ส. นิตยา ไตรภิญโญภาพ สช279 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 

นาย นิทศัน์ เพราแก้ว สช127 ม.สงขลานคริทนร์  วข.สรุาษฎร์ธานี 

นาย นิพนธ์ พิสทุธ์ิไพศาล สช909 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

นาง นิภา มิลนิททวิสมยั สช675 ม.ขอนแก่น 

นาย นิยม ก าลงัด ี สช283 ม.วลยัลกัษณ์ 

นาย นิรันดร์ รุ่งสวา่ง สช860 ศนูย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาติ 

นาย นิเวศน์ ประยรูเชียร สช517 บ.กิบไทย จ ากดั 

น.ส. นิษก์นิภา สนุทรกลุ สช890 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

น.ส. นิสา ปฏิการมณฑล สช1024 ม.มหิดล 

น.ส. นิอร โฉมศรี สช934 ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

นาย นวุงศ์ ชลคปุ สช874 ศนูย์เทคโนโลยีโลหะ และวสัดแุหง่ชาต ิ

นาง เนาวรัตน์ ปานแย้ม สช350   

น.ส. เนาวรัตน์ ชีพธรรม สช468 Thompson Rivers University 

น.ส. บงกช ธารชมพ ู สช198 ศนูย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาติ 

นาย บดินทร์ ชิตกลุ สช645 ม.รามค าแหง 

นาย บรรพต ณ ป้อมเพชร สช539 ม.เกษตรศาสตร์ 

นาย บรรหาญ แตงฉ ่า สช006 กรมวชิาการเกษตร 

นาย บณัฑิต บญุศิลป์ไทย สช423 ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

นาย บณัฑิต ฝ่ังสนิธุ์ สช639 สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย 

น.ส. บวัทิพย์ อบุลประเสริฐ สช125 ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 

น.ส. บญุญานาถ นาถวงศ์ สช900 บริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จ ากดั 

นาย บญุมี วฒันเรืองรอง สช398 National Starch&Chemical (Thailand) Ltd. 

นาย บญุยืน กิจวจิารณ์ สช025 ม.ขอนแก่น 

นาย บญุรัตน์ นนัทะ สช546 บ. ยนูิซดีส์ จ ากดั 
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นาย บญุฤทธ์ิ สายมัพล สช348   

น.ส. บญุศรี จงเสรีจิตต์ สช637 ม.ศิลปากร 

นาย บญุสง่ ไกรศรพรสรร สช456 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

น.ส. บณุยรัศมิ ์ สขุเขียว สช614 ม.รังสติ 

นาง บษุบา ยงสมิทธ์ สช238 ม.เกษตรศาสตร์ 

น.ส. บษุบา  ธระเสนา สช920   

นาง บษุยา บนุนาค สช230 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

นาง บษุยา ไทยสมบรูณ์สขุ สช254 รพ.พระมงกฎุเกล้าฯ 

น.ส. บษุยา อภิชยัเสถียรโชต ิ สช576 ม.ศิลปากร 

น.ส. บษุยา คุ้นวงศ์ สช763 บริษัท จลุไหมไทย จ ากดั 

น.ส. บษุรินทร์ โกศิน สช433   

น.ส. บษุรี ฐิตาภิวฒันกลุ สช893   

น.ส. บษุวรรณ  หิรัญวรชาต ิ สช1017 ม.สงขลานครินทร์ 

น.ส. บหุลนั  พิทกัษ์พล สช643   

นาง เบญจภรณ์ ประภกัดี สช514 ม.มหิดล  วข.ศาลายา 

น.ส. เบญจมาภรณ์ วงศ์อน ุ สช1023 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

นาง เบญจมาศ จิตรสมบรูณ์ สช361 ม.เทคโนโลยีสรุนารี 

นาง เบญจมาส 
วงศ์สตัยนนท์ (ถนอม
ทรัพย์) สช076 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

น.ส. เบญจมาส เชียรศิลป์ สช969 ม.สงขลานครินทร์ 

น.ส. เบ็ญจรัก วายภุาพ สช817 ม.รังสติ 

น.ส. เบ็ญจวรรณ คฤหพฒันา สช419   

นาย ปกขวญั หตุางกรู สช567 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

นาย ปกรณ์ นชุน้อย สช571   

น.ส. ปณต ถาวรังกรู สช505 ม.สงขลานครินทร์ 

นาง ปทมุทิพย์ ผลโยญ สช463 ม.อบุลราชธาน ี

น.ส. ปทมุพร ฉิมเอนก สช068 ม.เกษตรศาสตร์ 

นาย ประกิต สขุใย สช933 ม.เกษตรศาสตร์ 

นาย ประกิตติ์สนิ สหีนนทน์ สช093 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นาย ประดิษฐ์ ครุวณัณา สช065   

นาง ประทมุพร ยิ่งธงชยั สช583 ม.เชียงใหม ่

นาง ประไพศรี สมใจ สช157 สภาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย 
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นาง ประภสัสร บษุหมัน่ สช450 ม.มหาสารคาม 

นาย ประมขุ ภระกลูสขุสถิตย์ สช724 ม.เกษตรศาสตร์ 

นาง ประยธูวด ี หลอ่วิรัชสธีุ สช764   

นาย ประศาสตร์ ฟตูระกลู สช079 ม.เกษตรศาสตร์ 

นาย ประสงค์ แซโ่ค้ว สช017   

นาย ประสาท โพธ์ิน่ิมแดง สช027 ม.ขอนแก่น 

นาย ประสาทพร สมิตะมาน สช194 ม.เชียงใหม ่

นาย ประสทิธ์ิ ผลติผลการพิมพ์ สช245 ม.มหิดล 

นาย ประเสริฐ สนัตินานาเลศิ สช041 ม.สงขลานครินทร์ 

นาย ประเสริฐ หาญเมืองใจ สช270 ม.เชียงใหม ่

น.ส. ประหยดั โกมารทตั สช064   

นาง ปราณี ฟู่ เจริญ สช302   

นาง ปราณี ฮมัเมอลิง้ค์ สช371   

น.ส. ปราณี อินประโคน สช857 ม.มหิดล 

นาย ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ สช029 ม.เกษตรศาสตร์ 

นาย ปราโมทย์ ศิริโรจน์ สช199 ม.เกษตรศาสตร์ 

น.ส. ปริญญา สบีญุเรือง สช506 ศนูย์วจิยัพืชไร่นครสวรรค์ 

นาย ปรินทร์ ชยัวิสทุธางกรู สช648 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 

นาย ปรีชา สริุยพนัธุ์ สช280 กรมวชิาการเกษตร 

น.ส. ปรีย์กมล กลัน่ฤทธ์ิ สช788 ม.ขอนแก่น 

นาง ปรียา หวงัสมนกึ สช717 ม.ขอนแก่น 

น.ส. ปรียา แก้วนารี สช923 มรภ.อดุรธาน ี

นาง ปรียานชุ บวรเรืองโรจน์ สช620 ม.สงขลานครินทร์ 

น.ส. ปวีณา พงษ์ดนตรี สช676 ม.ขอนแก่น 

น.ส. ปวีณา ดิกิจ สช883   

นาง ปัจฉิมา สมิตะมาน สช212 ม.เชียงใหม ่

น.ส. ปัญจพร สทิธ์ิบญุล้อม สช561 บ.เอ็กซ์เซลออร์คิด จ ากดั 

น.ส. ปัญชล ี ประคองศิลป์ สช973   

นาย ปัญญวฒัณ์ ปินตาทอง สช854 ม.แมฟ้่าหลวง 

นาย ปัญญา ไตรรัตนา สช915   

นาย ปาน พิมพา สช045 ม.แมฟ้่าหลวง 

น.ส. ปานชีวา  อดุมทรัพย์ สช879 ศนูย์เทคโนโลยีโลหะ และวสัดแุหง่ชาต ิ
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น.ส. ปาริยา ณ นคร สช791  ม.ธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ 

น.ส. ปาหนนั เริงส าราญ สช790 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นาย ปิติ อ ่าพายพั สช783   

น.ส. ปิติพร มโนคุ้น สช1004 มทร.สวุรรณภมูิ 

นาง ป่ินฉวี เวชชานเุคราะห์ สช307   

น.ส. ป่ินมณี ขวญัเมือง สช749 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

ดร. ปิยทิพย์ ขนัตยาภรณ์ สช992 ม.มหิดล 

นาง ปิยรัษฎ์ เจริญทรัพย์ สช224 โครงการสว่นพระองค์ สวนจิตรลดา 

นาง ปิยะนชุ บญุคุ้มเกล้า สช459 ม.แมโ่จ้ 

น.ส. ปิยะมาส สริิแสงสวา่ง สช678 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 

นาง ปิยะรัตน์ บญุแสวง สช690 ม.สงขลานครินทร์ 

นาง ปิยะวด ี สราภิรมย์ สช940 มรภ. มหาสารคาม 

นาง ปิยะวรรณ กาสลกั สช477 ม.เทคโนโลยีสรุนารี 

นาย ปิยะศกัดิ ์ ชอุม่พฤกษ์ สช363 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

น.ส. ปิโยรส หงษาชาต ิ สช662   

น.ส. ปณุณาณี  สมัภวะผล สช1016 ม.สงขลานครินทร์ 

นาง เปรมวด ี วงษ์แสงจนัทร์ สช591 ม.มหิดล 

น.ส. เปรมสดุา สมาน สช631 สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย  

น.ส. ผกากรอง วนไพศาล สช951   

นาง ผกาวด ี (นารอง) แก้วกนัเนตร สช666 ม.ขอนแก่น 

นาง ผอ่งศรี ศิวราศกัดิ ์ สช775  ม.เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 

นาย พงศธร เดชาตวิงศ์ ณ อยธุยา สช1021   

นาย พงศ์ราม รามสตู สช627 ม.มหิดล 

น.ส. พงษ์มณี ทองใบ สช849 ม.แมฟ้่าหลวง 

นาย พงษ์ศกัดิ ์ ยทุธนาชยักลุ สช762 โรงซีอิ๊วเฮงเชียง 

นาง พงษ์สดุา ผอ่งธญัญา สช599   

นาย พจน์ พงษ์วฒัน์ สช753   

น.ส. พจมาลย์ สรุนิลพงศ์ สช695 ม.วลยัลกัษณ์ 

น.ส. พนมพร ภาณทุตั สช601 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

นาย พนา โลหะทรัพย์ทวี สช222 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

นาง พนิดา อนุะกลุ สช624 ศนูย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาติ 

นาง พนิดา เทพขนุ สช1007 สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย 
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น.ส. พนิตนาฎ อูพ่ฒุินนัท์ สช974 ม.พะเยา 

นส. พนิตา จฑุาสมติ สช211 ม.มหิดล 

นาง พยอม รอตมงคลด ี สช405 มรภ.บรีุรัมย์ 

นาง พรงาม ลิม้ตระกลู สช243 ม.เชียงใหม ่

นาย พรชยั จนัทร์ประสทิธ์ิ สช553 บ.โนวาร์ติส 

น.ส. พรทิพย์ เจริญธรรมวฒัน์ สช131 ม.เกษตรศาสตร์ 

นาง พรทิพย์ วงศ์แก้ว สช276 ม.ขอนแก่น 

นาง พรทิพย์ สมุนพนัธุ์ สช776   

นาง พรทิพา พิชา สช424   

นาง พรพรรณ เลศิทวีสนิธุ์ สช088 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 

น.ส. พรพรรณ พาณิชย์น าสนิ สช550 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

น.ส. พรพิมล อุ้ยจนัทร์ภกัด ี สช268 ม.เชียงใหม ่

นาง พรพิมล เกียรติภาพนัธ์ สช472 ม.รังสติ 

น.ส. พรพิมล  บญุคุ้ม สช875 ศนูย์เทคโนโลยีโลหะ และวสัดแุหง่ชาต ิ

นาง พรรณี อศัวตรีรัตนกลุ สช155 ม.สงขลานครินทร์ 

น.ส. พรรณี เดน่รุ่งเรือง สช418 กรมป่าไม้ 

น.ส. พรรณี ฐิตาภิชิต สช427   

นาง พรรณี จิวพทุธิธรรม สช548 ส านกังานหอสมดุ  มหาวิทยาลยัสยาม 

นาย พรศิลป์ พชัรินทร์ตนะกลุ สช725 เครือเจริญโภคภณัฑ์ 

น.ส. พรสวรรค์ ดิษยบตุร สช376   

นาย พรหมมินทร์ เจริญจิตร์ สช587   

นาย พลกฤษณ์ แสงวณิช สช668 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นาย พลสณัห์ มหาขนัธ์ สช284 ม.ขอนแก่น 

นาง พวงเพญ็ สยูะนนัทน์ สช077   

นาง พชัณี แสงทอง สช892 ม.เชียงใหม ่

น.ส. พชัราภรณ์ ปานด ี สช809 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
วิทยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ ์ 

นาง พชัริน ด ารงกิตตกิลุ สช143 ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั 

น.ส. พชัรินทร์ ครุฑเมือง สช552 ม.เชียงใหม ่

น.ส. พฒันา ศรีฟ้า สช030 ม.เกษตรศาสตร์ 

นาย พฒันา เหลา่ไพบลูย์ สช145 ม.ขอนแก่น 

น.ส. พฒันา  ค้าก ายาน สช925 ม.แมฟ้่าหลวง 
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น.ส. พาณี จกัรแสงชยัโชต ิ สช511  ม.มหิดล 

นาง พิชญ์อร ไหมสทุธิสกลุ สช573 ม.หอการค้าไทย 

นาย พิเชฐ อิฐกอ สช170 Mead Johnson Nutrition (Thailand) Ltd. 

นาย พิณทิพ ร่ืนวงษา สช235 ม.มหิดล 

นาย พิทยา หลวิเสรี สช078 ม.ศิลปากร  วข.พระราชวงัสนามจนัทร์ 

น.ส. พินิจ กรินท์ธญัญกิจ สช345  สถานีวจิยัปากช่อง 

นาย พิบลูย์ มงคลสขุ สช311 ม.รามค าแหง 

นาย พิภพ ล ายอง สช544   

น.ส. พิมพ์ใจ อาภาวชัรุตม์ สช333   

น.ส. พิมพ์ใจ ใจเย็น สช447 ม.มหิดล 

น.ส. พิมพ์ใจ นามศรี สช929   

น.ส. พิมพ์ชนก จตรุพิรีย์ สช604 ม.ศิลปากร 

นาง พิมลพร นนัทะ สช496   

นาย พิศาล ศิริธร สช726 ม.ขอนแก่น 

นาย พิสฐิ ศรีสริุยจนัทร์ สช918 ม.เชียงใหม ่

น.ส. พีรดา พรหมมีเนตร สช840 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

นาย พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง สช988 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

นาย พีระวฒุ ิ วงศ์สวสัดิ ์ สช1018   

นาย พทุธพร สอ่งศรี สช248 ม.เกษตรศาสตร์  วข.ก าแพงแสน 

นาง พนูพิไล สวุรรณฤทธ์ิ สช223 ม.เกษตรศาสตร์ 

นาง พนูศขุ ศรีโยธา สช098 ม.เทคโนโลยีสรุนารี 

นาง พนูสขุ ประเสริฐสรรพ์ สช099 ม. สงขลานครินทร์ 

น.ส. พลูศรี เรืองสริิ สช483 ม.เทคโนโลยีสรุนารี 

นาง เพ็ชรพร เชาวกิจเจริญ สช227 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นาง เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล สช727 ม.ขอนแก่น 

นาง เพ็ญจนัทร์ เมฆวจิิตรแสง สช455 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

นาง เพ็ญจิตร ศรีนพคณุ สช593 ม.เกษตรศาสตร์ 

น.ส. เพ็ญใจ สมพงษ์ชยักลุ สช038 ม.สงขลานครินทร์ 

นาย เพทาย พงษ์เพยีจนัทร์ สช197 ม.เชียงใหม ่

นาย เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศกัดิ ์ สช312 ม.เกษตรศาสตร์  วข.ก าแพงแสน 

น.ส. แพร ติปปวงศ์ สช435   

นาง ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ สช113 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
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นาย ไพบลูย์ ดา่นวิรุทยั สช137 ม.ขอนแก่น 

นาย ไพบลูย์ วฒันวิบลูย์ สช600 สถาบนัวิจยัจฬุาภรณ์ 

นาย ไพรัตน์ ศรแผลง สช810 ม.ขอนแก่น 

น.ส. ไพรินทร์ กปิลานนท์ สช610 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

นาง ไพเราะ ป่ินพานิชการ สช057 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นาย ไพโรจน์ วิริยจารี สช102 ม.เชียงใหม ่

นาย ไพโรจน์ หลวงพิทกัษ์ สช122 ม.มหิดล 

นาง ไพลนิ รัตนจนัทร์ สช291   

นาย ไพศาล สทิธิกรกลุ สช651 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 

น.ส. ภรณ์วรัตม์ นิยมรัตนกิจ สช899   

น.ส. ภริณดา ทยานกุลู สช989 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

น.ส. ภสณีิ ฟตูระกลู สช470 ศนูย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาติ 

น.ส. ภชัราพร วงศ์วิฑรูยาพร สช203 ม.แมฟ้่าหลวง 

นาง ภทันีย์ เลก็ศรีสมพงษ์ สช139 บ.บี.พี.อาหารสตัว์ จ ากดั 

น.ส. ภทัรพร ยคุแผน สช785 ศนูย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาติ 

ดร. ภทัรพร คุ้มภยั สช1012 ม.ธรรมศาสตร์ 

นาง ภาณี ทองพ านกั สช301 ม.เกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 

นาย ภาณพุงษ์ ใจวฒุ ิ สช833 ม.แมฟ้่าหลวง 

น.ส. ภาวิณี คณาสวสัดิ ์ สช148 โรงแรกตกัสลิา ชัน้ 5 

น.ส. ภาวิณี ชยัประเสริฐ สช501 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

นาย ภาสรุ ตรงจิตตเกษม สช772 บ.หยัน่หวอ่หยุน่ จ ากดัและบริษัทในเครือ 

นาย ภิญโญ พานิชพนัธ์ สช226 ม.มหิดล 

น.ส. ภษิูตา วรรณิสสร สช630 สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย  

นาย มงคล เพ็ญสายใจ สช358 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

นาง มณจนัทร์ เมฆธน สช703 ม.เกษตรศาสตร์ 

นาย มณชยั เดชสงักรานนท์ สช850   

นาย มณฑล เลศิคณาวนิชกลุ สช847 ม.วลยัลกัษณ์ 

น.ส. มณฑารพ ยมาภยั สช534 ม.เทคโนโลยีสรุนารี 

นาง มณฑิรา นพรัตน์ สช569 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

น.ส. มณี ตนัติรุ่งกิจ สช213 ม.เกษตรศาสตร์  วข.ก าแพงแสน 

นาง มณี ชะนะมา สช740 ม.มหิดล 

นาย มนต์ชยั ดวงจินดา สช681 ม.ขอนแก่น 
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นาย มนตรี เรืองสงิห์ สช375 ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วข.บางพระ 

นาย มนญู ศิรินพุงศ์ สช458 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

น.ส. มยรุา ศรีกลัยานกุลู สช613 ม.แมโ่จ้ 

น.ส. มรกต ตนัติเจริญ สช043 ศนูย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาติ 

นาย มรกต สกุโชติรัตน์ สช053 ม.เชียงใหม ่

น.ส. มรกต นาทวงศ์ สช408   

น.ส. มลนิภา ศิลาอาสน์ สช755 มรภ. พิบลูสงคราม 

น.ส. มะล ิ วิโรจน์แสงทอง สช588 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

น.ส. มะลวิลัย์ จรรยาวณิชกลุ สช780 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นาย มงักร โรจน์ประภากร สช406 ม.เกษตรศาสตร์ 

น.ส. มนัทนา พนัธุ์จินดาวรรณ สช636   

น.ส. มลัลกิา บญุมี สช719 ม.ขอนแก่น 

ดร. มลัลกิา ชมนาวงั สช994 ม.มหิดล 

น.ส. มาณี เลศิวิภาส สช246   

นาย มานพ สพุรรณธริกา สช528 ม.มหิดล 

นาย มานิตย์ เทวรักษ์พิทกัษ์ สช598 ม.แมโ่จ้ 

น.ส. มารศรี เรืองจิตชชัวาลย์ สช533 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

นาง มารินา เกตทุตั-คาร์นส์ สช315 ม.เทคโนโลยีสรุนารี 

น.ส. มาริสา จาตพุรพิพฒัน์ สช751 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

นาง มาลยั บญุรัตนกรกิจ สช132 ม.เกษตรศาสตร์ 

นาง มาลนิ จลุศิริ สช946   

น.ส. มาลนิ ี ตนัติยาภรณ์ สช159 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

ดร. มาลนิ ี ศรีอริยนนัท์ สช953 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

นาง มาล ี สวุรรณอตัถ์ สช242 มลูนิธิสวิตา 

น.ส. มาล ี ศรีสดสขุ สช329  ม.เกษตรศาสตร์  วข.ก าแพงแสน 

น.ส. เมตตา เพ็ญผลเจริญ สช150 ม.เทคโนโลยีมหานคร 

น.ส. เมทิน ี มาเวียง สช949 ม.อบุลราชธาน ี

น.ส. เมธิน ี ศรีวฒันกลุ สช760   

น.ส. เมลดา เฟ่ืองฟ ู สช941 ม.เกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 

ดร. แมนจนูาธา   สช580 บ. มิตรผลวิจยั พฒันาอ้อยและน า้ตาล จ ากดั 

นาง แม้นสรวง วฒุิอดุมเลศิ สช661   

นาย ยงเกียรต ิ เหลา่วิโรจนกลุ สช771 โรงงานน า้ปลาทิพย์ระยอง 
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นาย ยงศกัดิ ์ ขจรผดงุกิตต ิ สช285 ม.ธรรมศาสตร์  ศนูย์รังสติ 

นาง ยศนนัท์ พรหมโชติกลุ สช640   

นาย ยนัต์ สขุวงศ์ สช366   

น.ส. ยาน ี ตรองพาณิชย์ สช674 ม.ขอนแก่น 

น.ส. ยพุา หาญบญุทรง สช275 ม.ขอนแก่น 

นาง ยพุิน ผาสขุ สช680 ม.ขอนแก่น 

น.ส. ยรีุ วนัด ี สช902 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

นาง ยวุด ี พีรพรพิศาล สช049 ม.เชียงใหม ่

นาง ยวุด ี ชปูระภาวรรณ สช326 ม.อบุลราชธาน ี

นาง ยวุพิน ดา่นดสุติาพนัธุ์ สช271 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

นาง เย็นใจ วสวุตัร สช035   

นาง เยาวภา พงษ์สวุรรณ สช407 กระทรวงสาธารณสขุ 

นาง เยาวภา ตาปราบ สช421 ม.เกษตรศาสตร์ 

น.ส. เยาวภา ไหวพริบ สช554 ม.เกษตรศาสตร์ 

นาง เยาวลกัษณ์ ดิสระ สช390 ม.สงขลานครินทร์ 

นาง เยาวลกัษณ์ มะปราง รสหอม สช991 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

นาง รจพร วชัโรทยางกรู สช252 ม.ศิลปากร  วข.พระราชวงัสนามจนัทร์ 

นาง รติยา คเูขตพิทกัษ์วงศ์ สช523 ม.ขอนแก่น 

นาง รพีพรรณ วิทิตสวุรรณกลุ สช055 ม.สงขลานครินทร์ 

นาง รมณี สงวนดีกลุ สช096 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

น.ส. รมิดา วฒันโภคาสนิ สช824 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

นาง รวิวรรณ วฒันดิลก สช563 ม.บรูพา 

น.ส. รวี เถียรไพศาล สช968 ม.สงขลานครินทร์ 

นาง รวีโรจน์ อนนัตธนาชยั สช040 มรภ.สวนดสุติ 

นาง รศนา วงศ์รัตนชีวิน สช144 ม.ขอนแก่น 

น.ส. รสมนัต์ จงเจริญ สช704 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

น.ส. รสสคุนธ์ เหลา่ไพบลูย์ สช697 ม.อบุลราชธาน ี

นาง ระวีวรรณ สทิธิโอสถ สช089 ม.รามค าแหง 

นาย รังษี เจริญสถาพร สช319 สถาบนัวิจยัพืชไร่และพืชทดแทนพลงังาน 

นาย รังสรรค์ พาลพา่ย สช687 ม.เทคโนโลยีสรุนารี  

น.ส. รังสมิา ชลคปุ สช486 
 น.ส. รัชนี พนเจริญสวสัดิ ์ สช377 ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณโุลก 
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นาง รัชนี ไสยประจง สช837 ม.หอการค้าไทย 

น.ส. รัชนีวรรณ อุน่แพทย์ สช693 ม.ธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ 

น.ส. รัชวรรณ ฐานตัถวงศ์เจริญ สช948   

น.ส. รัฐดา จนัทร์กลัน่ สช277 ม.ธรรมศาสตร์  ศนูย์รังสติ 

น.ส. รัตติยา เจริญศกัดิ ์ สช1027 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

น.ส. รัตนา สขุสรรค์ สช314 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

นาง รัตนา สดดุี สช365 ม.สงขลานครินทร์ 

น.ส. รัตนา ชยักล้าหาญ สช818 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

น.ส. ร าไพ เกณฑ์สาค ู สช683 ม.มหาสารคาม 

นาย รุ่งเกียรต ิ แก้วเพชร สช958   

น.ส. รุจิกาญจน์ นาสนิท สช955 ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

นาง เรณ ู เวชรัชต์พิมล สช052 ม.ศิลปากร  วข.พระราชวงัสนามจนัทร์ 

นาง เรณ ู ป่ินทอง สช299 ม.เชียงใหม ่

นาย เริงณรงค์ เจริญอ้น สช650   

น.ส. ฤด ี สรุาฤทธ์ิ สช116 ม.มหิดล 

น.ส. ลภสัรดา  ศรีระประทิ สช1001 มรภ.อดุรธาน ี

นาง ละอองทิพย์ มทัธุรศ สช036   

นาง ลกัขณา เหลา่ไพบลูย์ สช665 ม.ขอนแก่น 

น.ส. ลกัขณา กณัหะยวูะ สช846 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

นาง ลดัดาวลัย์ รัศมิทตั สช512   

น.ส. ลลิี่ เอือ้วิไลจิตร สช388 ศนูย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาติ 

นาง เลอลกัษณ์ จิตรดอน สช072 ม.เกษตรศาสตร์ 

นาง วงแข ชีวธาดาวิรุทน์ สช173 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นาง วงจนัทร์ วงศ์แก้ว สช233 ม.เกษตรศาสตร์ 

น.ส. วชิราภรณ์ ผิวลอ่ง สช812 สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลยีร์แหง่ชาติ (องค์กรมหาชน) 

น.ส. วธ ู พรหมพิทยารัตน์ สช1009 ม.นเรศวร 

น.ส. วนิดา วฒันการุณ สช894 ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

น.ส. วนิดา แซจ่ึง สช898 ม.พะเยา 

นาย วรเทพ ศภุเมธากร สช409   

นาย วรพจน์ สนุทรสขุ สช343 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

นาย วรพนัธ์ บญุชยั สช393 มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

น.ส. วรรณนา ภาณวุฒัน์สขุ สช021 ม.รามค าแหง 
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นาย วรรณพ วิเศษสงวน สช750 ศนูย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาติ 

น.ส. วรรณภา ทาบโลกา สช059 ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 

นาง วรรณา ชฤูทธ์ิ สช494 ม.วลยัลกัษณ์ 

นาง วรรณา ประไพหลง สช503 ม.เกษตรศาสตร์ 

นาง วรรณี เทพสงิห์ สช188 ม.มหิดล 

นาย วรวิทย์ สริิพลวฒัน์ สช394 ม.เกษตรศาสตร์  วข.ก าแพงแสน 

นาย วรวฒุ ิ จฬุาลกัษณานกุลู สช428 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นาย วรสนัต์ โสภณ สช062 ม.สงขลานครินทร์ 

นาย วรสทิธ์ิ โทจ าปา สช745 ม.นเรศวร 

น.ส. วรัญํ ู พลูสวสัดิ์ สช813 ม.ศิลปากร 

น.ส. วรัมพร  วงศ์สดุิน สช916   

น.ส. วรางคณา สงวนพงษ์ สช460   

น.ส. วราพร ลกัษณลม้าย สช821 ม.รังสติ 

น.ส. วราภรณ์ จ่ายพอควร สช479   

น.ส. วรารัตน์ ศรีประพฒัน์ สช906   

นาย วราวฒุ ิ ครูสง่ สช162 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

น.ส. วรินทร เอกสรีุย์ สช595   

น.ส. วริพสัย์ อารีกลุ สช244 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

น.ส. วลยัพร เจริญทรัพย์ศรี สช901   

น.ส. วศิมน เรืองเลก็ สช389   

นาย วส ุ ปฐมอารีย์ สช579 ม.เชียงใหม ่

นาย วชัระ กสณิฤกษ์ สช615 ม.เชียงใหม ่

น.ส. วชัรา ใจวิสทุธ์ิหรรษา สช320   

นาง วชัรี อตัถทิพพหลคณุ สช107 ม.มหิดล โรงพยาบาลศิริราช 

นาง วชัรี สมสขุ สช497 กรมวชิาการเกษตร 

นาง วชัรี หาญเมืองใจ สช747 มรภ.เชียงใหม ่

นาง วชัโรบล ธีรคปุต์ สช297 ม.มหิดล 

นาง วฒันา เจียมตน สช819 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

นาย วฒันา สรุะภา สช1003   

น.ส. วฒันาลยั ปานบ้านเกร็ด สช009 ม.มหิดล 

นาย วนัชยั อศัวลาภสกลุ สช814 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นาง วนัเชิญ โพธาเจริญ สช526   
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น.ส. วนัเพ็ญ บญุวานิช สช294   

นาย วลัลภ ชสูตัยานนท์ สช439 บ.เคมีโก้ อินเตอร์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

นาง วลัลภา อรุณไพโรจน์ สช061 สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย 

นาย วาท ี คงบรรทดั สช802 ม.แมโ่จ้ 

นาง วารินทร์ พิมพา สช756 ม.นเรศวร 

น.ส. วาสนา ฉตัรด ารง สช592 ม.นเรศวร 

นาง วาสนา สขุมุศิริชาต ิ สช691 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  

นาง วิจิตรา ลลีะศภุกลุ สช201 ม.สงขลานครินทร์ 

นาง วิชชดุา รัตนากาญจน์ สช352 กรมวชิาการเกษตร 

นาย วิชยั เชิดชีวศาสตร์ สช386 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นาย วิชยั ลลีาวชัรมาศ สช509 ม.ขอนแก่น 

นาย วิเชียร กิจปรีชาวนิช สช048 ม.เกษตรศาสตร์ 

นาย วิเชียร ลลีาวชัรมาศ สช063 ม. เกษตรศาสตร์ 

นาย วิเชียร ยงมานิตชยั สช454 ม.เกษตรศาสตร์ 

นาย วิทยา มีวฒุิสม สช002 ม.มหิดล 

นาย วิทวสั แจ้งเอี่ยม สช943 ม.บรูพา 

นาย วินิจ ข าววิรรธน์ สช005 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นาย วินิจ ชวนใช้ สช642   

นาย วิบลูย์ วิสทุธิไกรสห์ี สช786 บ.วิคกี ้เอนเตอร์ไพรซ์ จ ากดั 

น.ส. วิภา สจิุนต์ สช202 ม.เทคโนโลยีสรุนารี 

นาง วิภา ตงัคนานนท์ สช415 ม.ธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ 

น.ส. วิภา หอมหวล สช732 ม.นเรศวร 

น.ส. วิภาวรรณ เสยีงดงั สช820 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

นาง วิมล ชอบช่ืนชม สช184 ม.รังสติ 

น.ส. วิมลมาศ ลปิิพนัธ์ สช171 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

น.ส. วิมลมาศ บญุยัง่ยืน สช999 ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบรีุ 

น.ส. วิยดา กนุทีกาญจน์ สช927   

นาย วิรัตน์ ภวูิวฒัน์ สช508 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

นาย วิโรจน์ แก้วเรือง สช417 สถาบนัหมอ่นไหมแหง่ชาติเฉลมิพระเกียรติ 

นาย วิโรจน์ กนกศิลปธรรม สช798 ม.ศิลปากร 

นาง วิลาวณัย์ ภเูดน่แดน สช694 ม.นเรศวร 

น.ส. วิไล สนัติโสภาศรี สช426   
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นาง วิไล รังสาดทอง สช549 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

นาง วิไล หนนุภกัดี สช608 ม.มหิดล 

นาง วิไลภรณ์ บญุญกิจจินดา สช300 ม.ศิลปากร  วข.พระราชวงัสนามจนัทร์ 

นาง วิไลลกัษณ์ พละกลาง สช382 กรมวชิาการเกษตร 

นาง วิไลลกัษณ์ ศิริพรอดลุศิลป์ สช696   

นาย วิวฒัน์ ชนุรักษา สช777   

นาย วิวิทย์ ศมศานติ ์ สช536 ม.สงขลานครินทร์ 

นาย วิศิษฐพร เผ่ือนพิภพ สช391 พระราชวงัดสุติ 

นาย วิสทุธ์ิ วีระกลุพิริยะ สช659   

นาง วีณา จิรัจฉริยากลู สช186 ม.มหิดล 

นาง วีณา ชโูชต ิ สช542 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

นาย วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ สช737 ม.นเรศวร 

นาย วีรพนัธุ์ เดิมหลิม่ สช515   

น.ส. วีรวรรณ เหวียนระว ี สช058 ม.มหิดล  โรงพยาบาลศิริราช 

นาย วีระ ปิยธีรวงศ์ สช781 ม.ขอนแก่น 

นาย วีระพงศ์ ปรัชชญาสทิธิกลุ สช118 ม.มหิดล 

นาย วีระวฒัน์ แช้มปรีดา สช965 ศนูย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาติ 

นาย วีระศกัดิ ์ ศกัดิ์ศิริรัตน์ สช792 ม.ขอนแก่น 

นาย เวทชยั เปลง่วิทยา สช135 ศนูย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาติ 

นาย ศกรณ์ มงคลสขุ สช529 ม.มหิดล 

นาง ศจี สวุรรณศรี สช728 ม.นเรศวร 

น.ส. ศจี น้อยตัง้ สช882 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

น.ส. ศมาพร แสงยศ สช912 ศนูย์วจิยัควบคมุศตัรูพืชโดยชีวินทรีย์แหง่ชาติ 

น.ส. ศรัณยา สถิตย์มัน่วิวฒัน์ สช913   

นาง ศรินทิพ สกุใส สช881   

น.ส. ศรีกาญจนา คล้ายเรือง สช618 ม.แมโ่จ้ 

น.ส. ศรีจนัทร์ บญุชยั สช069 วิทยาลยัแพทย์ศาสตร์พระมงกฎุเกล้า 

น.ส. ศรีเมือง มาลหีวล สช130 ม.เกษตรศาสตร์ 

น.ส. ศรีวรรณ วงศ์วิศาลศรี สช858 ศนูย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาติ 

น.ส. ศรีสดุา กวยาสกลุ สช288 ม.นเรศวร 

น.ส. ศรีสรุางค์ ตนัติมาวานิช สช110 ม.มหิดล โรงพยาบาลศิริราช 

น.ส. ศรีสรุางค์ ลขิิตเอกราช สช354 กรมวชิาการเกษตร 
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น.ส. ศศกรณ์ สารโสภณ สช051 รพ.รามาธิบด ี

นาง ศศิธร นาคทอง สช209 ม.เกษตรศาสตร์  วข.ก าแพงแสน 

น.ส. ศศิธร จินดามรกฎ สช647 ศนูย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาติ 

น.ส. ศศิธร คงเรือง สช720 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

น.ส. ศศิวีณ์ บตุรเอก สช525   

นาย ศกัดา นวโอฬาร สช158 กลุม่บริษัทสรุาทิพย์ จ ากดั 

นาย ศกัรินทร์ ภมูิรัตน สช070 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

น.ส. ศนัสนลกัษณ์ รัชฎาวงศ สช015 บริษัท มิตรผลวิจยั พฒันาอ้อยและน า้ตาล จ ากดั 

นาง ศนัสนีย์ ไชยโรจน์ สช293 ม.มหิดล 

น.ส. ศนัสนีย์ ชวนะกลุ สช972 ม.อบุลราชธาน ี

นาย ศาณินทร์ ตริยานนท์ สช930 โรงงานน า้มนัพืชปทมุ จ ากดั 

น.ส. ศิรประภา เปรมเจริญ สช328 ม.เกษตรศาสตร์  วข.ก าแพงแสน 

น.ส. ศิริขวญั ทินรัตน์ สช1020 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

นาง ศิริโฉม ทุง่เก้า สช469 ม.บรูพา 

นาย ศิริชยั ศรีพงศ์พนัธุ์ สช521 ม.สงขลานครินทร์ 

น.ส. ศิรินทรา กอแสงเรือง สช667 ม.รังสติ 

นาย ศิริพงษ์ เปรมจิต สช413 ม.นเรศวร 

น.ส. ศิริพร ไชยเมือง สช738 มรภ.พิบลูสงคราม 

น.ส. ศิริรัตน์ เร่งพิพฒัน์ สช026 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

น.ส. ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม สช482 ม.มหาสารคาม 

นาง ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล สช1011 มรภ. พระนครศรีอยธุยา  

น.ส. ศิริลกัษณ์ ธีระดากร สช492 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นาง ศิริลกัษณ์  นิวิฐจรรยางค์ สช877 ศนูย์เทคโนโลยีโลหะ และวสัดแุหง่ชาต ิ

นาย ศิริวฒัน์ วาสกิศิริ สช520   

น.ส. ศิริวฒัน์ คเูจริญไพบลูย์ สช646 ม.นเรศวร 

น.ส. ศิววรรณ พลูพนัธุ์ สช1022 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

นาย ศิษเฏศ ทองสมิา สช961   

น.ส. ศภุจิต สระเพชร สช864 ม.มหิดล 

นาย ศภุชยั สมปัปิโต สช705 ม.มหาสารคาม 

นาย ศภุโชค สนิไชยกลุ สช370   

นาง ศภุนิตย์ หิรัญประดิษฐ์ สช084 กรมวชิาการเกษตร 

นาย ศภุวฒัน์ สนิสวุงศ์วฒัน์ สช527 ม.เชียงใหม ่
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นาย ศภุศิลป์  มณีรัตน์ สช476 ม.สงขลานครินทร์ 

น.ส. ศลุพีร กิจจะ สช964 มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

นาย เศรษฐา ศิริพินทุ์ สช478 ม.แมโ่จ้ 

นาง สกณุณี บวรสมบตั ิ สช054 ม.เชียงใหม ่

นาย สงกรานต์ เชือ้ครุฑ สช325 ม.นเรศวร 

นาง สง่ศรี กลุปรีชา สช073 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นาย สนธยา ข าติ๊บ สช986 มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

น.ส. สนธวรรณ สภุทัรประทีป สช272 ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 

นาย สมเกียรต ิ พรพิสทุธิมาศ สช485 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

นาง สมคิด ร่ืนภาควฒุ ิ สช129 กรมวชิาการเกษตร 

น.ส. สมคิด ดีจริง สช278 ม.แมโ่จ้ 

น.ส. สมคิด บมุี สช844 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

นาง สมจิต ด าริห์อนนัต์ สช623 ม.ธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ 

นาง สมจิตร นวพนัธุ์พิพฒัน์ สช590   

นาง สมใจ ศิริโภค สช225 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

น.ส. สมใจ ปฏิยทุธ สช281 กรมวชิาการเกษตร 

นาย สมชยั อวเกียรต ิ สช232 ม.รามค าแหง 

นาย สมชาย วิริยะยทุธกร สช013 ม.ธรรมศาสตร์  ศนูย์รังสติ 

นาย สมชาย เชือ้วชัรินทร์ สช344 ม.มหิดล 

นาง สมถวิล จริตควร สช805 ม.บรูพา 

นาย สมบรูณ์ อนนัตลาโภชยั สช164   

นาย สมบรูณ์ ธนาศภุวฒัน์ สช174 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นาย สมปอง ใจดเีฉย สช510 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

นาง สมปอง ธรรมศิริรักษ์ สช794 ม.ขอนแก่น 

นาย สมพงศ์ โอทอง สช831 ม.ทกัษิณ วิทยาเขตพทัลงุ 

นาย สมพร โตใจ สช298 มรภ.สรุาษฎร์ธาน ี

นาย สมพร นิลมณี สช1002 ม.สงขลานครินทร์ 

น.ส. สมพิศ สามิภกัดิ ์ สช956 ม.เกษตรศาสตร์ 

นาง สมพิศ ตนัตวรนาท สช996   

นาย สมภพ อินทสวุรรณ สช622 ม.ทกัษิณ  

นาย สมภพ โคตรวงษ์ สช685 บ.เพ็ญประสงค์การเกษตรจ ากดั    

นาง สมร พรช่ืนชวูงศ์ สช440 ม.เทคโนโลยีสรุนารี 
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นาย สมวงษ์ ตระกลูรุ่ง สช808 ศนูย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาติ 

นาย สมศกัดิ ์ ศรีเรือง สช491   

น.ส. สมหมาย อมรศิลป์ สช422   

นาย สมหวงั อนสุนธ์ิพรเพ่ิม สช585 บ. มิตรผลวิจยั พฒันาอ้อยและน า้ตาล จ ากดั 

นาย สรวง อดุมวรภณัฑ์ สช165 ม.มหิดล 

นาง สรวยสม จิตรรัตน์ สช206 วิทยาลยัครูฉะเชิงเทรา 

นาง สร้อยทอง สายหยดุทอง สช322 ม.เกษตรศาสตร์ 

น.ส. สร้อยสดุา พรภกัดีวฒันา สช942 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

น.ส. สรัญญา พนัธุ์พฤกษ์ สช702 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

นาย สญัญา กดุัน่ สช716 ม.รามค าแหง 

นาย สณัห์ พณิชยกลุ สช140 ม.มหาสารคาม 

นาง สตัถาพร สโิรตมรัตน์ สช172 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นาย สนัติ คงวราคม สช757   

นาง สนัทณีย์ ปัญจอานนท์ สช625 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

นาย สนัทดั ศิริอนนัต์ไพบลูย์ สช105 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

นาย สาธิต โรจนบรุานนท์ สช493   

นาย สามารถ มลูอามาตย์ สช555 ม.ขอนแก่น 

น.ส. สายวารี เงินเพิม่ทรัพย์ สช914   

นาง สายสมร ล ายอง สช163 ม.เชียงใหม ่

นาย สาโรจน์ ศิริศนัสนียกลุ สช253 ม.เกษตรศาสตร์ 

นาย สาโรจน์ รอดคืน สช835 ม.แมฟ้่าหลวง 

นาง สาวิตรี ลิม่ทอง สช092 ม.เกษตรศาสตร์ 

ผศ.ดร. สาวิตรี จนัทรานรัุกษ์ สช722 ม.เกษตรศาสตร์ 

นาย สทิธโชค ตัง้ภสัสรเรือง สช954 ศนูย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาติ 

นาย สทิธินนัท์ ทอ่แก้ว สช708 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

นาย สทิธิรักษ์ รอยตระกลู สช531 ศนูย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาติ 

นาย สทิธิวฒัน์ เลศิศิริ สช453 ม.มหิดล 

นาย สทิธิศกัดิ ์ อปุริวงศ์ สช612 ม.ขอนแก่น 

นาย สทิธิสนิ บวรสมบตั ิ สช621 ม.แมโ่จ้ 

ดร. สนิศภุา จุ้ยจลุเจิม สช709 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

น.ส. สนิีนาฏ ศิริ สช966 ม.เทคโนโลยีสรุนารี 

น.ส. สริินดา ยุน่ฉลาด สช282 ม.ขอนแก่น 
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นาย สริิพงษ์ ฐิตะมาด ี สช987   

นาง สริิพร สธนเสาวภาคย์ สช133 ม.เกษตรศาสตร์ 

น.ส. สริิพร พงศ์ทองผาสขุ สช911 ม.ศิลปากร  

น.ส. สริิพรรณ ลิม้ศิริชยักลุ สช402 ม.ศิลปากร  วข.พระราชวงัสนามจนัทร์ 

น.ส. สริิเพ็ญ ทองปัสโน สช669   

นาง สริิภทัร์ พราหมณีย์ สช356 ม.เกษตรศาสตร์  วข.ก าแพงแสน 

น.ส. สริิรุ่ง วงศ์สกลุ สช575 ม.แมฟ้่าหลวง 

น.ส. สริิลกัษณ์ ชยัจ ารัส สช884 ม.นเรศวร 

นาย สริิวฒัน์ จินศิริวานิชย์ สช795 ม.เชียงใหม ่

นาย สหีนาท ประสงค์สขุ สช789 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

น.ส. สกุญัญา จนัทะชมุ สช066 ม.สงขลานครินทร์ 

นาง สกุญัญา ทวีติยานนท์ สช134 ม.มหิดล 

นาง สกุานดา วิชิตพนัธุ์ สช086 ม.ขอนแก่น 

นาย สขุกิจ ยะโสธรศรีกลุ สช800 ม.นเรศวร 

น.ส. สขุสมาน สงัโยคะ สช655 มรภ. พิบลูสงคราม 

นาย สขุสรรค์ ตนัสริิ สช734 มรภ.นครราชสมีา 

น.ส. สขุมุาล หวานแก้ว สช863 ม.มหิดล 

น.ส. สคุนธ์ ตนัติไพบลูย์วฒุ ิ สช176 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

นาย สจิุนดา ชนะภมู ิ สช904 ม.มหิดล 

น.ส. สจิุนต์  องักรุาวิรุทธ์ สช475 ม.มหาสารคาม 

นาย สจิุนต์ จนัทรสอาด สช545   

น.ส. สจิุมา รักษาศีล สช336 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

น.ส. สจิุรา กาญจนสาโรช สช436   

น.ส. สชุาดา จนัทร์ประทีป สช547 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นาย สชุาต อดุมโสภกิจ สช180 
ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวตักรรมแหง่ชาติ 

นาย สชุาต ิ ประทีปเมฆินทร์ สช541 บ. มอนซานโต้เมลด็พนัธุ์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 

นาง สชีุลา เตชะวงค์เสถียร สช404 ม.ขอนแก่น 

น.ส. สดุารัตน์ ตรีเพชรกลุ สช452 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

นาง สดุาวด ี ธีรศิลป สช480   

นาง สดุาวรรณ เชยชมศรี สช316 ม.เกษตรศาสตร์  วข.ก าแพงแสน 

น.ส. สทุิพา ธนพงศ์พิพฒัน์ สช816 ศนูย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาติ 
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นาย สเุทพ ธนียวนั สช047 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นาย สเุทพ ไวยครุฑธา สช075 ม.มหิดล 

นาย สเุทพ ชชู่วย สช922 ม.รังสติ 

น.ส. สธุาสนิี นิลแสง สช484 ม.ราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

นาง สธีุรา ลมิปิพิชยั สช360 ม.ธรรมศาสตร์  ศนูย์รังสติ 

น.ส. สธีุรา ทองกนัทา สช474   

นาย สนุทร กาญจนทว ี สช258 ม.เทคโนโลยีสรุนารี 

น.ส. สนุทรี ค าก้อนแก้ว สช1025 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

นาง สนุนัท์ ศิริรักษ์โสภณ สช568 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

นาง สนุนัทา ภิญญาวธัน์ สช091 ม.รามค าแหง 

น.ส. สนุีย์ นิธิสนิประเสริฐ สช241 ม.เกษตรศาสตร์ 

น.ส. สนุีย์ โชตินีรนาท สช488   

น.ส. สนุีย์ กอรปศรีเศรษฐ์ สช660 ม.มหิดล 

นาง สบุณัฑิต นิ่มรัตน์ สช803 ม.บรูพา 

นาง สปุราณี แจ้งบ ารุง สช649   

นาง สเุปญญา จิตตพนัธ์ สช871 ม.ธรรมศาสตร์ 
นาย สพุจน์ พงษ์วสัรารักษ์ สช768 บ.นวรินทร์ จ ากดั 

นาย สพุฒัน์ เลาระวตัร สช310 บ.ออเตอร์ ด๊อกเตอร์ จ ากดั 

นาย สพุฒัน์ เจริญพรวฒันา สช628 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นาย สพุตัร์ ฟ้ารุ่งสาง สช395 ม.เกษตรศาสตร์  วข.ก าแพงแสน 

น.ส. สพุตัรา ตรีรัตน์ตระกลู สช885 ม.มหิดล 

นาง สภุสัรา จนัทร์ศรี สช181 ม.มหิดล 

นาง สภุางค์ จฬุาลกัษณานกุลู สช429 ม.มหิดล  วข.ศาลายา 

น.ส. สภุาณี พิมพ์สมาน สช146 ม.ขอนแก่น 

นาย สภุาพ อจัฉริยศรีพงศ์ สช128 สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย 

นาง สภุาพร ธรรมสรุะกลุ สช218 กรมวชิาการเกษตร 

นาง สภุาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ สช022 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

น.ส. สภุาวด ี ประคองสาย สช074   

น.ส. สภุาวด ี ศรีแย้ม สช658   

คณุหญิง สมุณฑา พรหมบญุ สช087   

นาง สมุนต์ทิพย์ คงตนัจนัทร์ฟัก สช712 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

นาง สมุนทิพย์ บนุนาค สช543 ม.ขอนแก่น 
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นาง สมุนา งามผอ่งใส สช507 ศนูย์วจิยัพืชไร่ชยันาถ 

น.ส. สมุลวรรณ ชุ่มเชือ้ สช557 ม.มหาสารคาม 

น.ส. สมุลัลกิา โมรากลุ สช596 ม.เกษตรศาสตร์ 

ม.ล สมุาลย์ สาระยา สช167 ม.มหิดล 

นาง สมุาล ี เหลอืงสกลุ สช607 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

น.ส. สมุาล ี ก าจรวงศ์ไพศาล สช711 ศนูย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาติ 

น.ส. สมุิตรา กนัตรง สช654 บ.เจียไต ๋จ ากดั 

น.ส. สมุิตรา   จรสโรจน์กลุ สช876 ศนูย์เทคโนโลยีโลหะ และวสัดแุหง่ชาต ิ

นาย สรุชยั รัตนสขุ สช832 มรภ. ร้อยเอ็ด 

นาย สรุพงษ์ พินิจกลาง สช431 ม.หอการค้าไทย 

นาย สรุศกัดิ ์ ศิริพรอดลุศิลป์ สช120 ม.ขอนแก่น 

นาย สรัุตน์ สายอินทวงศ์ สช306   

นาง สรัุตน์ ปณุยหทยักลุ สช967 ม.มหิดล 

น.ส. สรัุตน์วด ี จิวะจินดา สช410 ม.เกษตรศาสตร์  วข.ก าแพงแสน 

นาง สรุางค์ ชาญก าแหงเดชา สช888 ม.มหิดล 

นาย สริุยา สาสนรักกิจ สช632 สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย  

นาง สรีุนา ชวนิชย์ สช094 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นาง สรีุย์ ศรีวนัทนียกลุ สช012 ศนูย์วจิยัข้าวพษิณโุลก 

น.ส. สรีุย์ ฟตูระกลู สช149 ม.เชียงใหม ่

น.ส. สรีุย์วลัย์ สทิธิจินดา สช959   

น.ส. สรีุลกัษณ์ รอดทอง สช357 ม.เทคโนโลยีสรุนารี 

นาง สวุรรณา เนียมสนิท สช263 ม.ขอนแก่น 

นาง สวุรรณา ชพูนัธ์ สช559   

นาย สวุิทย์ สวุรรณโณ สช287 ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

นาย สวุิทย์ ล้อประเสริฐ สช663 สถาบนัวิจยัจฬุาภรณ์ 

น.ส. สวุิมล อาศยัธรรมกลุ สช151 บมจ.ไทยยเูนีย่นโฟรเซน่โปรดกัส ์

นส. สวุิมล กีรติพิบลู สช160 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นาย สวุิเวก ลปิิกรโกศล สช743   

นาง เสาวนย์ี ธรรมสถิต ิ สช175 ม.มหิดล  ศาลายา 

นาง เสาวภา สนธิไชย สช445    

น.ส. เสาวรัตน์ คณุยศยิง่ สช205 สถาบนัวิจยัจฬุาภรณ์ 

น.ส. เสาวลกัษณ์ รักตะสงิห์ สช535 ม.สงขลานครินทร์ 
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น.ส. เสาวลกัษณ์ กลัปณลุกัษณ์ สช868 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

นาย แสงชยั เอกประทมุชยั สช856 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

นาย โสภณ บญุลอื สช830 ม.ขอนแก่น 

นาง โสภา กลิน่จนัทร์ สช215 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

นาย ไสยวิชญ์ วรวินิต สช100 ม.มหิดล 

น.ส. หทยัชนก เนียมทรัพย์ สช321 ม.เชียงใหม ่

นาย หนึง่ เตียอ ารุง สช190 ม.เทคโนโลยีสรุนารี 

นาย หรรษา ปณุณะพยคัฆ์ สช067 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

น.ส. หสัดี อพัภาสกิจ สช699 ม.สงขลานครินทร์ 

น.ส. เหมือนเดือน พิศาลพงศ์ สช082 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ดร.ม.ล. อโณทยั ชมุสาย สช721 บ.อลัมาธาซดีส ์จ ากดั 

นาย อดิศร รัตนพนัธ์ สช265 ม.สงขลานครินทร์ 

นาย อดิศร เสวตวิวฒัน์ สช677 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคณุทหารลาดกระบงั 

นาย อดิศกัดิ ์ ร่มแสง สช960   

นาย อทิพนัธ์ เสยีมไหม สช970 มรภ. ภเูก็ต 

น.ส. อนงค์ จีระโสตถิกลุ สช616 ม.พายพั 

น.ส. อนงคณ์ หมัพานนท์ สช016   

นาย อนนัต์ ทองทา สช464 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

นาย อนิวรรต เฉลมิพงษ์ สช327  กรมป่าไม้ 

นาย อนมุาศ บวัเขียว สช980   

นาย อนรัุกษ์ โพธ์ิเอ่ียม สช221 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

นาง อนสุรณ์ กศุลวงศ์ สช381 กรมวชิาการเกษตร 

นาย อนสุรณ์ วิเชียรเจริญ สช538 บ.อินเตอร์ คร็อพ จ ากดั 

นาย อนสุษิฐ์ ธนะพิมพ์เมธา สช679 ม.เกษตรศาสตร์ 

น.ส. อพชัชา วงศ์เจริญสถิตย์ สช296 ม.เชียงใหม ่

นาย อภิชาต ิ วรรณวิจิตร สช349 ม.เกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 

นาย อภิชาต ิ ชิดบรีุ สช638 ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

นาย อภิชาต ิ บญุทาวนั สช862 ม.เทคโนโลยีสรุนารี 

นาย อภิชาต ิ กาญจนทตั สช935 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นาย อภิชาต ิ พนัชกูลาง สช995 มรภ.สงขลา 

น.ส. อภิญญา อศัวนิก สช007 ม.มหิดล 

นาง อภิญญา ผลโิกมล สช056 ม.เชียงใหม ่
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นาย อภินนัท์ อดุมกิจ สช396 ม.มหิดล วข.ศาลายา 

น.ส. อภิรดี ปิลนัธนภาคย์ สช804 ม.บรูพา 

นาง อมรพนัธ์ กลัน่จุ้ย สช845 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

นาง อมรรัตน์ พงศ์ดารา สช154 ม.สงขลานครินทร์ 

น.ส. อมรรัตน์ ตัง้ประสทิธิภาพ สช574 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

น.ส. อมรรัตน์ อรุณนวล สช887   

นาง อมรา ชินภตูิ สช353 กรมวชิาการเกษตร 

นาย อมเรศ ภมูิรัตน สช001 ม.มหิดล 

น.ส. อมลยา จตรุภทัร สช565   

นาง อรด ี สหวชัรินทร์ สช024 ม.เกษตรศาสตร์ 

น.ส. อรไท สขุเจริญ สช207 ม.รามค าแหง 

น.ส. อรพิน วฒัเนสก์ สช019 กรมการข้าว 

นาย อรรณพ นพรัตน์ สช611 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

นาย อรรถวฒุ ิ อิ่มพลูทรัพย์ สช141 ม.มหิดล 

น.ส. อรฤทยั ภิญญาคง สช718 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นาง อรลดัา เจือจนัทร์ สช861   

น.ส. อรวรรณ หิมานนัโต สช944 ศนูย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีแหง่ชาติ 

น.ส. อรสา แต้สมัฤทธ์ิ สช185 อตุสาหกรรมป่าไม้เขตล าปาง 

นาย อรัญ หนัพงศ์กิตติกลุ สช124 ม สงขลานครินทร์ 

น.ส. อรัญญา พลพรพิสฐิ สช305 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

น.ส. อรินทิพย์ ธรรมชยัพิเนต สช267 ม.เกษตรศาสตร์ 

นาง อรุณพร อิฐรัตน์ สช266 ม.สงขลานครินทร์ 

นาง อรุณรัตน์ ฉวีราช สช729 ม.ขอนแก่น 

นาง อรุณรัศมิ ์ วณิชชานนท์ สช317 ม.ทกัษิณ 

นาง อรุณวรรณ หวงักอบเกียรต ิ สช106 ม.เกษตรศาสตร์ 

น.ส. อรุณี ตรีศิริโรจน์ สช570   

น.ส. อรุโณทยั ซาววา สช829 ส านกัวจิยัพฒันาเทคโนโลยีชีวภาพ 

นาง อลศิรา เรืองแสง สช689 ม.ขอนแก่น 

น.ส. อลสิา วงัใน สช208 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นาง อ้อมใจ ไทรเมฆ สช136 ศนูย์พนัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาติ 

นาง ออมทรัพย์ นพอมรบด ี สช332  กรมวชิาการเกษตร 

นาย อคัรวิทย์ กาญจนโอภาษ สช670 ม.สงขลานครินทร์ 
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น.ส. องัคณา พลูด า สช467   

น.ส. องัคณา เสาวภาคย์หิรัณย์ สช698 ม.เชียงใหม ่

น.ส. องัสนา อคัรพิศาล สช713 ม.เชียงใหม ่

นาง อจัฉรา พยพัพานนท์ สช085 กรมวชิาการเกษตร 

วา่ที ่ร.ต.หญิง อจัฉรา วรัยศรี สช731   

น.ส. อจัฉราพรรณ ใจเจริญ สช828   

น.ส. อญัชนา พฒันสพุงษ์ สช481 สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย 

นาง อญัชริดา อคัรจรัลญา สช195 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นาง อญัชล ี จาละ สช289 ม.ธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ 

น.ส. อธัยา กงัสวุรรณ สช039   

นาย อธัยา มัน่คงช่ืนสกลุ สช437   

นาย อศัวิน มีชยั สช566 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

นาง อาจารี นิลวงศ์ สช766 ม.มหิดล 

นาย อาชว์กญุช์ จรุงศกัดิ์เศรษฐ์ สช741 บจก.ไบโอเทคโนโลยี่ เอเชีย 

นาง อาภรณ์ วงษ์วจิารณ์ สช161 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

นาง อาภารัตน์ มหาขนัธ์ สช255 สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย 

นาง อารี ฤทธิบรูณ์ สช273 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

น.ส. อารีย์ ทองภกัด ี สช189 ม.ศิลปากร  วข.พระราชวงัสนามจนัทร์ 

นาง อารีรัตน์ ลออปักษา สช147 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นาย อ านาจ เจรีรัตน์ สช489 มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบรีุ 

น.ส. อ าพิน กนัธิยะ สช498 ม.เชียงใหม ่

น.ส. อ าไพทิพย์ สขุหอม สช761 ม.สงขลานครินทร์ 

น.ส. อิ่มเอิบ  พนัสด สช1013 มรภ. นครสวรรค์  

นาย อิศรา วงศ์ข้าหลวง สช442   

น.ส. อิษฎา เลง่เวหาสถิตย์ สช443 ม.มหิดล 

นาง อิสราภรณ์ สมบญุวฒันกลุ สช921 ม.มหาสารคาม 

นาย อทุยั รุ่งเรืองศรี สช303 ม.แมโ่จ้ 

น.ส. อบุล ช่ืนส าราญ สช411 ม.ราชภฏัสวนดสุติ 

นาง อมุา บริบรูณ์ สช219 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

น.ส. อมุาพร พิมพิทกัษ์ สช979 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

น.ส. อมุาพร ฉตัรศรีสวุรรณ สช982 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคณุทหารลาดกระบงั 

นาย เอก แสงวิเชียร สช080 ม.รามค าแหง 
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นาย เอกชยั ชเูกียรติโรจน์ สช723 ม.แมฟ้่าหลวง 

นาย เอกรัตน์ ไวยนิตย์ สช878 ศนูย์เทคโนโลยีโลหะ และวสัดแุหง่ชาต ิ

นาย เอกวลั ลอืพร้อมชยั สช971 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

น.ส. เอมอร เบญจวงศ์กลุชยั สช200 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

น.ส. แอนนา สายมณีรัตน์ สช952 ศนูย์วจิยัข้าวโพดและข้าวฟ่างแหง่ชาติ 

นาย โองการ วณิชาชีวะ สช936 มรภ.พระนคร 

นาย โอภาส ไชยกลุ สช524 บริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์มา่ จ ากดั 
 


