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ช่ือ บริษัท สภาพสมาชิก วันท่ีสมัคร วันท่ีหมดอายุสมาชิก

1 คุณคิด โรจนเพ็ญกุล บุคคลตลอดชีพ 33/12/05

2 ดร.ทวี ตันฆศิริ ภำควิชำฟิสิกส์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ บุคคลตลอดชีพ 34/04/04

3 คุณพะเวียง จงมีสุข หจก. ทองประเสริฐศิลป์ชัย บุคคลตลอดชีพ 36/12/17

4 คุณสมชำย เหลืองปัญญำวงศ์ บุคคลตลอดชีพ 37/01/01

5 คุณสมชำย อโณทัยยืนยง บุคคลตลอดชีพ 38/04/22

6 คุณอำชวีร์ อังศธรรมรัตน์ บ.ทรัยเร็กซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จก. บุคคลตลอดชีพ 38/09/25

7 คุณเยำวลักษณ์ เพชรเรือนทอง บุคคลตลอดชีพ 39/01/30

8 คุณจตุรงค์ พิทักษ์เผ่ำ บุคคลตลอดชีพ 39/04/01

9 คุณธรรมนูญ ช ำเลีย บ. โพธำรำมกำรท่องเท่ียว(ห้องอำหำรจันทร์เพ็ญ) จก. บุคคลตลอดชีพ 39/05/06

10 คุณบุญชู ประกอบทรัพย์ บุคคลตลอดชีพ 39/05/25

11 คุณภรต อุรัสยะนันท์ บุคคลตลอดชีพ 39/05/25

12 ดร.ลดำวัลย์ โชติมงคล บุคคลตลอดชีพ 39/05/25

13 คุณสุจินต์ พิทักษ์ บุคคลตลอดชีพ 39/05/25

14 คุณสุณีย์ หำญวงษ์ สถำบันรำชภัฎนครรำชสีมำ บุคคลตลอดชีพ 39/06/06

15 คุณธวัชชัย ประหยัดวงศ์ ภำควิชำหัตถศึกษำและอุตสำหกรรมศิลป์ สถำบันรำชภัฎกำญจนบุรี บุคคลตลอดชีพ 39/06/28

16 คุณอศิรำ อำรัทธกำนนท์ บุคคลตลอดชีพ 39/07/01

17 ดร.วรุณี ถิรมงคล บุคคลตลอดชีพ 39/07/02

18 คุณนงนุช มณีชวขจร บุคคลตลอดชีพ 39/08/13

19 คุณด ำรง ชำญอุสำห์ บุคคลตลอดชีพ 39/08/14

20 คุณไชยวัฒน์ จันทร์สกำว หจก. แฟนซีเซรำมิกส์ บุคคลตลอดชีพ 39/08/21

21 คุณบุญชัย ทรัพย์อุดมกุล บุคคลตลอดชีพ 39/09/11

22 โรงงำนรัตนโกสินทร์ 2 บุคคลตลอดชีพ 39/09/14

23 คุณธวัชชัย นุตพันธ์พิสุทธ์ิ สมำคมเคร่ืองเคลือบดินเผำรำชบุรี บุคคลตลอดชีพ 39/09/15
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24 คุณวรมน สุภัทรวณิชย์ บุคคลตลอดชีพ 39/09/16

25 สมำคมเคร่ืองเคลือบดินเผำรำชบุรี บุคคลตลอดชีพ 39/09/14

26 โรงงำนเถ้ำแซไถ่ บุคคลตลอดชีพ 39/09/16

27 รศ.สมถวิล อุรัสยะนันท์ บุคคลตลอดชีพ 39/09/17

28 บ.ทรัยเร็กซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จก. บุคคลตลอดชีพ 39/12/17

29 คุณประภำพร ณรงค์ฤทธ์ิ บุคคลตลอดชีพ 39/12/26

30 ดร.สุทธิพร ชีวสำธน์ บุคคลตลอดชีพ 40/02/27

31 คุณณัฐพล ปำนลักษณ์ บุคคลตลอดชีพ 40/04/21

32 คุณวิรุฬห์ นันตะพำนำ บ. เอ็ม เอส อินดัสเทรียล ซัพพลำย จก. บุคคลตลอดชีพ 40/05/24

33 คุณสมบัติ จิตธรรม บุคคลตลอดชีพ 40/10/12

34 คุณประพันธ์ อังอติชำติ บ. ไซมีส เมอร์ชำนไดส์ จก. บุคคลตลอดชีพ 40/12/18

35 คุณเนำวรัตน์ ไชยเสน บุคคลตลอดชีพ 40/12/22

36 คุณสรำวุธ เก้ำประดิษฐ์ บุคคลตลอดชีพ 40/12/22

37 คุณไพวรรณ โชดกวัชร บุคคลตลอดชีพ 41/03/05

38 คุณวิภำส ศรีชำญชัยยุทธ บ. ตงไฮ่ เซรำมิก(1998) จก. บุคคลตลอดชีพ 41/03/13

39 น.พ.พนม เกตุมำน บุคคลตลอดชีพ 41/08/25

40 คุณชัยนรินทร์ หุตะสิงห์ บุคคลตลอดชีพ 42/01/21

41 คุณอโณทัย เจียรสถำวงศ์ บุคคลตลอดชีพ 42/02/03

42 คุณพิศ ป้อมสินทรัพย์ บุคคลตลอดชีพ 42/04/12

43 คุณศรพล โล่วิทูร บุคคลตลอดชีพ 42/04/13

44 คุณอุลิยำ เหลืองเจษฎำกุล บ. คำสเดย์ จก. บุคคลตลอดชีพ 42/08/28

45 คุณพรชัย ชูวงศ์วิทยำ บ. ภัทรำ เซรำมิค จก. บุคคลตลอดชีพ 42/08/28

46 คุณประพจน์ อังอติชำติ บุคคลตลอดชีพ 43/02/10
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47 คุณอุษำ ทัฬหสิริเวทย์ บุคคลตลอดชีพ 43/03/28

48 สมำคมเคร่ืองป้ันดินเผำล ำปำง บุคคลตลอดชีพ 43/03/29

49 คุณปริญญำ เน่ืองอุดม บุคคลตลอดชีพ 43/06/23

50 คุณวีระ แตระกุล โรงงำนสหศิลป์ดินเผำ บุคคลตลอดชีพ 43/08/07

51 คุณอรุณพงศ์ อ่ำวรุ่งเรือง บุคคลตลอดชีพ 43/08/08

52 คุณชัชวัสส์ นำคคุ้ม บุคคลตลอดชีพ 44/01/08

53 คุณนิติ สุริยะศิริ บุคคลตลอดชีพ 44/04/11

54 คุณพิสิทธ์ิ ลีรุ่งเรือง บุคคลตลอดชีพ 44/05/08

55 คุณสุทธิชัย ทีปประสำน บุคคลตลอดชีพ 44/05/21

56 รศ.ดร.ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ บุคคลตลอดชีพ 44/08/08

57 คุณสุนีย์พร สุวรรณเจริญ บุคคลตลอดชีพ 44/10/01

58 บ. วินสันสกรีน จก. บุคคลตลอดชีพ 44/10/14

59 บ. ที.เอส.เค. เอ็นจิเนียร่ิง จก. บุคคลตลอดชีพ 44/11/08

60 ผศ.ดร.ธนำกร วำสนำเพียรพงศ์ บุคคลตลอดชีพ 44/12/11

61 คุณภำวิณี ส้ีสุวรรณ บุคคลตลอดชีพ 45/03/12

62 กรรมกำรผู้จัดกำร บ.โอสถสภำ จก. บุคคลตลอดชีพ 45/04/03

63 คุณวันดี ชัยจินดำ Sirin Thai Ceramics Co.,Ltd. บุคคลตลอดชีพ 45/06/26

64 คุณนกุล ชิตสกุล บุคคลตลอดชีพ 45/07/18

65 ผศ.ศุภกำ ปำลเปรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร บุคคลตลอดชีพ 45/07/19

66 คุณรัชนีวรรณ จิระนคร บ.ช้ำงทองศรีไทย จก. บุคคลตลอดชีพ 45/07/29

67 บริษัท อุ่นกวง จ ำกัด บุคคลตลอดชีพ 45/08/22

68 คุณจ ำนงค์ อัศวเรืองชัย บุคคลตลอดชีพ 45/09/04

69 คุณวรกิจ หม่ีงำม บ. อินโทรเอ็นเตอร์ไพร์ส จก. บุคคลตลอดชีพ 46/01/08
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70 ดร.ลดำ พันธ์สุขุมธนำ บุคคลตลอดชีพ 45/05/31

71 คุณอุทัย กำญจนคูหำ หจก. ชวนหลงเซรำมิคส์ บุคคลตลอดชีพ 46/02/05

72 All Thai Pottery&Gardening Co.,Ltd บุคคลตลอดชีพ 46/03/03

73 คุณกรรณธรัตน์ เสียงสกุล บุคคลตลอดชีพ 46/03/28

74 ว่ำท่ีร้อยตรีหญิงปัญจลักษณ์ หรีรักษ์ บุคคลตลอดชีพ 46/04/03

75

คุณวัชระ อัศวำนุวัตร , คุณศักด์ิชัย วีรศักด์ิ

วัฒนำ บมจ. ล็อกซ์เลย์ (ฝ่ำยเคมี2) บุคคลตลอดชีพ 46/05/12

76 ดร.คชินท์ สำยอินทวงศ์ บุคคลตลอดชีพ 46/06/04

77 คุณประยุทธ โศภิษฐ์พงศ์ธร บุคคลตลอดชีพ 46/06/02

78 คุณสืบพงศ์ ย่ิงชนะเกียรติ บุคคลตลอดชีพ 46/05/31

79 คุณประวัติ ทวีประเสริฐกุล บุคคลตลอดชีพ 46/05/31

80 คุณชำตรี กรเพ็ชร์ บุคคลตลอดชีพ 46/05/31

81 หอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บุคคลตลอดชีพ 46/05/29

82 คุณสมชำย นุชบุษบำ บุคคลตลอดชีพ 46/06/04

83 คุณมำนพ พุ่มขจร บุคคลตลอดชีพ 46/06/04

84 คุณศศิพร รุจิรกำโมทย์ บุคคลตลอดชีพ 46/06/04

85 บ.ออกัสเคม จก. บุคคลตลอดชีพ 46/06/24

86 บริษัท แทนเดม เคมิคอล จ ำกัด บุคคลตลอดชีพ 46/07/02

87 คุณเจริญศรี ธรรมสรศักด์ิ ห้องสมุดวิทยำลัยช่ำงศิลป์ บุคคลตลอดชีพ 46/07/07

88 คุณทัศนีย์ ยะจำ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เชียงใหม่เซลำดอน (2015) บุคคลตลอดชีพ 46/07/09

89 คุณสุชำติ ศุภทนต์ บริษัท พิพัฒน์กร จ ำกัด บุคคลตลอดชีพ 46/07/26

90 ดร.ศิริพร ลำภเกียรติถำวร บุคคลตลอดชีพ 46/07/23

91 คุณรุ่งศักด์ิ มะลิขำว บุคคลตลอดชีพ 46/07/23
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92 คุณสุจิตรำ เดชสุวรรณำชัย บริษัท บุญสินเซอรำมิค จ ำกัด บุคคลตลอดชีพ 46/07/23

93 บริษัท เคลย์ แอนด์ มิเนอร์รัลล์(ประเทศไทย) จ ำกัด บุคคลตลอดชีพ 46/07/23

94 คุณไกรภพ สินธุวำนนท์ บุคคลตลอดชีพ 46/07/24

95 คุณถิรวรรณ ส่งสวัสด์ิ บุคคลตลอดชีพ 46/07/24

96 คุณสมิต สมิตะสิริ สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ บุคคลตลอดชีพ 46/07/25

97 ดร.พิทักษ์ เหล่ำรัตนกุล บุคคลตลอดชีพ 46/07/30

98 บริษัท ฉำง เจีย เซรำมิค จ ำกัด บุคคลตลอดชีพ 46/08/04

99 คุณวิไลภรณ์ สังข์สม บุคคลตลอดชีพ 46/09/27

100 คุณวรรณำ ต.แสงจันทร์ กรมวิทยำศำสตร์บริกำร บุคคลตลอดชีพ 46/10/13

101 คุณพันยุทธ หวลถนอม บ.สยำมอุตสำหกรรมวัสดุทนไฟ จก. บุคคลตลอดชีพ 46/111/04

102 ผศ.ดร.ดุจฤทัย พงษ์เก่ำ คะชิมำ บุคคลตลอดชีพ 46/11/07

103 คุณนภำพร บุษรำนนท์ บ. อำร์ทเวย์ จก. บุคคลตลอดชีพ 46/02/06

104 คุณอรุณชัย นรเศรษฐกมล บุคคลตลอดชีพ 46/12/08

105 Mr KUN-HUNG HUANG บุคคลตลอดชีพ 46/12/15

106 คุณขรรค์ชัย วิรัชธนกุล บุคคลตลอดชีพ 47/04/05

107 คุณปฐณี ฉวีอินทร์ บุคคลตลอดชีพ 47/09/13

108 คุณจิรศักด์ิ แห้วไธสง บุคคลตลอดชีพ 47/09/23

109 บ.โมเดิร์นเซรำมิคส์ จก. บุคคลตลอดชีพ 47/10/18

110 คุณสุชำดำ ฑีฆำยุวัฒน์ Ceramic Worldwide Co.,Ltd บุคคลตลอดชีพ 47/11/23

111 คุณทองหล่อ บุณยทรัพยำกร บ.ปะกำรัง เซรำมิค ซัพพลำย จก. บุคคลตลอดชีพ 47/12/14

112 คุณสุมนำ เศรษฐศิริมงคล บุคคลตลอดชีพ 48/01/06

113 คุณพิศมัย ขันประกอบ บุคคลตลอดชีพ 48/01/27

114 คุณทัศนัย ศิลป์ประเสริฐ โรงงำนรุ่งศิลป์ผลิตภัณฑ์ดินเผำ บุคคลตลอดชีพ 48/03/08
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115 คุณวุฒิพงษ์ นิรนำทล้ ำพงศ์ บุคคลตลอดชีพ 48/03/21

116 คุณสมเกียรต์ิ ภคภิญโญ บ.MRD-ECC จก. บุคคลตลอดชีพ 48/04/21

117 คุณศิริชัย กัลยำณรัตน์ บุคคลตลอดชีพ 48/11/11

118 คุณปกิต บุญสุทธ์ิ บุคคลตลอดชีพ 48/11/25

119 คุณพิชญำอร ย่ิงชล บริษัท สยำมซำนิทำรีแวร์ อินดัสทรี จ ำกัด บุคคลตลอดชีพ 49/03/24

120 รศ.ดร.นิศำนำถ ไตรผล ภำควิชำวัสดุศำสตร์ บุคคลตลอดชีพ 49/04/03

121 คุณจำรุรัตน์ ชัยยศบูรณะ บุคคลตลอดชีพ 49/04/26

122 คุณธงชัย วัฒนศักดำกุล บุคคลตลอดชีพ 49/04/27

123 คุณบรำลี ชยสมบัติ บุคคลตลอดชีพ 49/05/18

124 คุณวรำงคณำ กล่ินสุคนธ์ บุคคลตลอดชีพ 49/11/03

125 คุณไพศำล กำญจนพิบูลย์ บุคคลตลอดชีพ 50/08/07

126 คุณสุชำดำ เต็มวำณิชย์ บุคคลตลอดชีพ 50/10/15

127 ปัญญำไทยเซรำมิก บุคคลตลอดชีพ 51/02/28

128 บริษัท วิลเลรอย แอนด์ บอค (ประเทศไทย) จ ำกัด นิติบุคคลตลอดชีพ 51/03/07

129 คุณสุโรจนำ เศรษฐบุตร บุคคลตลอดชีพ 51/06/07

130 คุณพัทธ์ธีรำ เลิศเสนำะวจี บุคคลตลอดชีพ 51/09/30

131 คุณจ ำเปน เสริมสวัสด์ิศรี บุคคลตลอดชีพ 51/10/08

132 ดร.วรพงษ์  เทียมสอน ภำควิชำเคมีอุตสำหกรรม คณะวิทยำศำสตร์ บุคคลตลอดชีพ 51/10/09

133 คุณสุชำมนี ล้ิมชิมชล บริษัท ตำมชัย จ ำกัด บุคคลตลอดชีพ 51/11/03

134 คุณสุรพล รุ่งเรืองประมง บริษัท สยำม เอ็นจีเค เทคโนเซรำ จ ำกัด บุคคลตลอดชีพ 51/11/28

135 คุณจริยำ  กิระนันทวัฒน์ บุคคลตลอดชีพ 52/02/26

136 ศูนย์พัฒนำอุตสำหกรรมเซรำมิก (ห้องสมุด) บุคคลตลอดชีพ 52/08/17

137 คุณมงคล อ่อนประทุม บุคคลตลอดชีพ 53/08/03
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138 คุณกลอยพรรณ พลำธรพิสิษฐ์ บุคคลตลอดชีพ 54/01/05

139 คุณคนึงนุช ธรรมทรงศนะ บริษัทอัมรินทร์เซรำมิคส์คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด บุคคลตลอดชีพ 54/01/05

140 คุณปิยะดำ เจียรพินิจนันท์ บุคคลตลอดชีพ 54/01/05

141 คุณชุติรัตน์ เดชสุวรรณำชัย บริษัท บุญสินเซอรำมิค จ ำกัด บุคคลตลอดชีพ 54/01/05

142 คุณปุณณภำ พรพสิษฐ์ บุคคลตลอดชีพ 54/01/05

143 คุณณัฐกิตต์ิ พิเชฐพิริยะ บุคคลตลอดชีพ 54/01/05

144 คุณศักด์ิชัย มงคลแก้วสกุล บุคคลตลอดชีพ 54/01/05

145 คุณเพ็ญฤดี ต้ังติสุขมีศักด์ิ บุคคลตลอดชีพ 54/01/05

146 คุณพิรัช ธัมพิพิธ MARIO INTERNATIONAL CO.,LTD บุคคลตลอดชีพ 54/01/05

147 คุณสุณีย์ เลิศเธียรด ำรง บริษัท อีสเทิร์นไชน่ำแวร์ จ ำกัด บุคคลตลอดชีพ 54/01/05

148 คุณอุดม ด่ำนร่มเย็น สมำคมกำรพิมพ์สกรีนไทย บุคคลตลอดชีพ 54/01/05

149 คุณสมพิศ เสนำสนะ บริษัท เฟรม เวิล์ด จ ำกัด บุคคลตลอดชีพ 54/01/05

150 คุณประภำพร ณรงค์ฤทธ์ิ บริษัท ปภำวิน จ ำกัด บุคคลตลอดชีพ 54/01/05

151 คุณพีรเดช รุ่งเรืองศิริพันธ์ บริษัท สิงคโปร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด บุคคลตลอดชีพ 54/01/05

152 คุณนงนุช มหำกำยนันท์ บริษัท ไทยซันกวงสกรีน จ ำกัด บุคคลตลอดชีพ 54/01/05

153 คุณปริญญำ ยุวรรณศิริ บริษัท เอเอ็มอำร์(กรุงเทพ) จ ำกัด บุคคลตลอดชีพ 54/01/05

154 คุณสุรีย์ โอภำสเจริญกิจ บริษัท แหลมไทย เซรำมิค จ ำกัด บุคคลตลอดชีพ 54/01/05

155 คุณสมศักด์ิ เวโรจน์พร บริษัท โอเช่ียน อินดัสทรี จ ำกัด บุคคลตลอดชีพ 54/01/05

156 คุณประดิษฐ์ เลิศถำวรสิน บริษัท สยำมเทคนิเคล เซรำมิค จ ำกัด บุคคลตลอดชีพ 54/01/05

157 คุณอนุรักษ์ นภำวรรณ บริษัท  อินทรำเซรำมิค  จ ำกัด บุคคลตลอดชีพ 54/01/10

158 คุณนิคม เชำว์กิตติโสภณ บริษัท  กำสะลองเซรำมิคส์  จ ำกัด บุคคลตลอดชีพ 54/01/10

159 คุณกิติศักด์ิ สินวนำทรัพย์ บริษัท  ล ำปำงศิลปนคร  จ ำกัด บุคคลตลอดชีพ 54/01/10

160 คุณอธิภูมิ ก ำธรวรรินทร์ บริษัท  มีศิลป์เซรำมิค  จ ำกัด บุคคลตลอดชีพ 54/01/10
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161 คุณสมปอง ผลเจริญจิต บริษัท  เอส พี พี กระเบ้ืองเคลือบ  จ ำกัด บุคคลตลอดชีพ 54/01/10

162 คุณสุปรำณี ศิริอำภำนนท์ บริษัท  เอส พี พี เซรำมิค  จ ำกัด บุคคลตลอดชีพ 54/01/10

163 คุณสมชำย ผลเจริญ บริษัท  ไทยเซรำมิคล ำปำง  จ ำกัด บุคคลตลอดชีพ 54/01/10

164 คุณพนำสิน ธนบดีสกุล บริษัท  ธนบดีอำร์ตเซรำมิค  จ ำกัด บุคคลตลอดชีพ 54/01/10

165 คุณกิติ ก่อพำนิชกุล บริษัท  แสงอรุณเซรำมิก  จ ำกัด บุคคลตลอดชีพ 54/01/10

166 คุณพรรณพ เหรียญชัยเจริญ บริษัท  เหรียญชัยเซรำมิค  จ ำกัด บุคคลตลอดชีพ 54/01/10

167 ดร.สุจำริณี คชวัฒน์ ภำควิชำวัสดุศำสตร์ บุคคลตลอดชีพ 54/08/18

168 อ.กำนต์ เสรีวัลย์สถิตย์ ภำควิชำวัสดุศำสตร์ บุคคลตลอดชีพ 54/09/01

169 คุณภควัต ศิริรักษ์ ศูนย์กำรเรียนรู้ภูมิปัญญำชำวบก บุคคลตลอดชีพ 54/09/15

170 ดร.ณัฏฐิตำ ชวนเกริกกุล สถำบันวิจัยโลหะและวัสดุ บุคคลตลอดชีพ 55/01/26

171 คุณสกำร ธรรมภิรักษ์ บุคคลตลอดชีพ 55/02/07

172 คุณนริศรำ ส้ิมสกุล บุคคลตลอดชีพ 55/01/11

173 ดร.สุธรรม ศรีหล่มสัก สำขำวิชำวิศวกรรมเซรำมิก บุคคลตลอดชีพ 5505/14

174 คุณจิรำภรณ์ เอ้ือชลิตำนุกูล มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี บุคคลตลอดชีพ 55/05/31

175 คุณเกศรินทร์ พิมรักษำ ภำควิชำเคมีอุตสำหกรรม คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ บุคคลตลอดชีพ 55/07/24

176 ดร.อุไรวรรณ ลีลำอดิศร ภำควิชำวัสดุศำสตร์ บุคคลตลอดชีพ 55/07/31

177 คุณจิตรำ เกตุแก้ว ภำควิชำฟิสิกส์  คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพระจอมเกล้ำธนบุรี บุคคลตลอดชีพ 55/08/21

178 คุณตุลำ จูฑะรสก ภำควิชำฟิสิกส์  คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพระจอมเกล้ำธนบุรี บุคคลตลอดชีพ 55/08/21

179 คุณศิวัช ลำวัลย์วดีกุล บุคคลตลอดชีพ 55/11/26

180 คุณพัชรี สุเรนทร์ โรงเรียนน่ำนปัญญำนุกูล บุคคลตลอดชีพ 55/12/25

181 ดร.อำภำ สธนเสำวภำคย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครรำชสีมำ บุคคลตลอดชีพ 56/08/07

182 คุณจอย ผิวสะอำด ส ำนักหอสมุดและศูนย์สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี บุคคลต่อปี 65/01/28 66/01/28

183 ผศ.ดร.วันทนีย์ พุกกะคุปต์ ภำควิชำวัสดุศำสตร์ บุคคลต่อปี 65/09/15 66/09/15
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184 ผศ.ดร.พนำวรรณ หวังดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน บุคคลต่อปี 65/09/15 66/09/15

185 นำงสำว กนกพร อดิสันติศิลป์ Peacezella nail บุคคลต่อปี 65/09/19 66/09/19

186 ผศ.ดร.ณัฐพล พิสิฐพิพัฒน์สิน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน บุคคลต่อปี 65/10/20 66/10/20

187
รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ

สำขำวิทยำศำสตร์เชิงสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย

บูรพำ บุคคลต่อปี 65/10/30
66/10/30

188 บริษัท ภูดิศณ์เทค จ ำกัด บุคคลต่อปี 65/11/04 66/11/04

189 ดร.ลักขณำ ลีละยุทธโยธิน บุคคลต่อปี 65/09/19 66/09/19

190 ผศ.ดร.อภิรัฐ ธีรภำพวิเศษพงษ์ ภำควิชำวัสดุศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย บุคคลต่อปี 65/11/04
66/11/04

191 คุณจิรภำ ต้ังศรีตระกูล มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ บุคคลต่อปี 65/11/04 66/11/04

192 ดร.สิทธิศักด์ิ ประสำนพันธ์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ บุคคลต่อปี 65/11/07 66/11/07

193 ดร.ปริศฑนุช มำศกุล สำขำฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ บุคคลต่อปี 65/11/07 66/11/07

194 ดร.นภเขต จิรบวรพงศำ สถำบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย บุคคลต่อปี 65/11/25 66/11/25

195 ดร.ปิยำลัคน์ เงินชูกล่ิน สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย บุคคลต่อปี 65/12/06 66/12/06

196 ดร.วำสนำ ฆ้องวงศ์ สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย บุคคลต่อปี 65/12/06 66/12/06

ผศ.ดร.นิติ ยงวณิชย์

ภำควิชำวิทยำกำรวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี

อุตสำหกรรม  มหำวิทยำลัยศิลปำกร บุคคลต่อปี 66/01/25
67/01/25

198 ดร.สิริพรรณ นิลไพรัช บุคคลต่อปี 66/01/26 67/01/27

199 ผศ.ดร.อนันตกุล อินทรผดุง ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร บุคคลต่อปี 66/01/27 67/01/27

200 ดร.สมนึก ศิริสุนทร บุคคลต่อปี 66/01/30 67/01/30

201 คุณอำทิมำ นทเกล้ำ บริษัท เซอร์นิค อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด บุคคลตลอดชีพ 66/01/31 67/01/31

202 ATONAX Co.,Ltd นิติบุคคลรำยปี 66/02/02 67/02/02

203 ผศ.ชำนนท์ ไกรรส ภำควิชำเคร่ืองเคลือบดินเผำ (วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์) บุคคลต่อปี 66/02/03 67/02/03


