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Choki

เฉลิมภรณ์ บุษบง

ณัฐลักษณ์ ตันติวิญ�ูพงศ์

Kuenga Zam

เฉลิมภรณ์ อุบลวิโรจน์

ต้ นฝน ดามัง

Neoh Siew Peng

ชนกานต์ จินดาโรจนกุล

เตชน์ศิษฐ์ ธนสรรวนิช

Ugyen Phuntsho

ชนชล ไตรรัตนประดิษฐ์

ทิพย์วรรณ ลิ่มสกุล

กนกอร ตันติพาณิชย์กลู

ชนิดา กันนะ

ทิพานัน ญาณิสราพันธ์

กรกมล ลัญจนเสถียรชัย

ชลธิชา กิตวิ ิริยกุล

ธงไชย พูนพิริยะ

กานต์นลิน ต่อฑีฆะ

ชัชชน เสนาวิน

ธนกฤต ศุภธีรวัตร

กิจพัฒน์ ลือสิงหนาท

ญาณพัฒน์ ทรัพย์มณีนกุ ลุ

ธนภัทร ปฐมกุลมัย

กิจศิภรณ์ บุญอํานวย

ญาณสิณี หงส์เลิศนภากุล

ธนวุฒิ คองประเสริ ฐ

กิตติศกั ดิ์ ตันกุระ

ฐิ ตริ ัตน์ ฉัตรเฉลิมพันธุ์

ธนานนท์ เหล่ากุลดิลก

เกรี ยงไกร ไกรวัฒนพงศ์

ณภัทร นะลําเลียง

ธเนศ อัศวกวินทิพย์

เกียรติอนันต์ สุขสมเพียร

ณัฐกานต์ ไตรตานนท์

ธีรพัฒน์ เอกศรี วงศ์

คงกฤษ เตชะอภัยคุณ

ณัฐณิชา ปริ ยตั ิดลุ ภาค

ธีรศักดิ์ นครน้ อย

คณิน นิ ้มเจริ ญสุข

ณัฐนันท์ วัฒนอเนก

นทีทิพย์ หาญมงคลศิลป์

คุณากร ตรี เมธสุนทร

ณัฐพงษ์ ขําฉา

นพรัตน์ จูฑศรี พานิช

จิรวรรณ ชาติพิทกั ษ์

ณัฐพล บุญช่วย

นลิน ไพรัชวรรณ

จุไรรัตน์ ชีวพรพิมล

ณัฐพล เพรงสุกาญจน์

นันทรัตน์ อภิวนั ทนกุล

จุฬาภรณ์ ศรี พวาทกุล

ณัฐรวี ขุมจันทร์

นิตกิ ารณ์ รัตติทิวาพาณิชย์
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เนาวรัตน์ แสนจันดี

เพ็ชรไพลิน ภู่สนั ติสมั พันธ์

วิเศษพล สุทธิเดชานัย

บุญธิดา ตระกูลฉาง

เพิ่งเฉลย ธรรมาณิชานนท์

วิสมา วิทยานุกรกิจ

ปริ ยากร สุขนิยม

ภรณ์ทิพย์ ตังธนะวั
้
ฒน์

วีรดา วรชาติ

ปั ณณ์พฒ
ั น์ จันทร์ มณี

ภัณฑิล อึงขจรกุล

ศรวณีย์ ไชยรัตน์

ปารณีย์ ลีฬหาทร

ภัทรา สุมณศิริ

ศรัณย์ จันทร์ เจริ ญ

ปิ ยพงศ์ นิ่มปลอด

ภาวิณี ตันกิตติวฒ
ั น์

ศวิตา ศรี บญ
ุ เพ็ง

ปิ ยะดนัย สุธีรพงศ์พนั ธ์

ภิญญดา อัครจรัสโรจน์

ศศธร เมลานนท์

ปุณณพิชญ์ สูพ่ านิช

ภิภพ สุทธิประภาภรณ์

ศิวาพร สัจเดว์

ผุสดี ภู่สนุ ทรสกุล

มัลลิกา รุ่งเกียรติส์ กุล

ศุภรัสมิ์ ศักดากรกุล

พงศ์พล พันธพฤกษ์

รงรอง พรหมจันทร์

สงกรานต์ พิทยจํารัส

พนิตนาฎ คงกระพันธ์

รติรัตน์ ธนพิชญ์พงษ์

สรัญญา สุวรรณโกมลกุล

พรพรรณ จริ ยวิทยากุล

รยพัทห์ บัวผัน

สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกลุ

พรพัฒน์ ธีรโสภณ

รุ่งทิวา จิรวิวฒ
ั น์เสรี

สาริ ศ ปิ ยสุนทร

พรหทัย เลียวสายทอง

วรเทพ ฉันทดิลก

สิขเรศ ปริ ญญาชัยพันธ์

พลกร บูรณะประเสริ ฐสุข

วรนุช เชษฐภักดีจิต

สินนภา แหวนดวงเด่น

พัฒน์นรี กิตติชยั ธนะกุล

วริ ษนันท์ ประสงค์วรานนท์

สิริธิดา พงษ์ สพุ จน์

พัดชา ชูพทุ ธิพงศ์

วรุฒ ทองเกิด

สิรินทรา ตังสํ
้ าเริ งวงศ์

พัลลภา หลินศุวนนท์

วสวัตต์ ปราณีโชติรส

สุรกฤษณ์ จีนงาม

พัสกร วศินวสุกลุ

วัจน์กร ธรรมวณิชย์

สุลาวัณย์ แววสง่า

พิชชาพร บูรณะคุณาภรณ์

วัจน์กร เสือดี

โสภิต รัตนสุมาวงศ์

พิชามญชุ์ ไตรบํารุงสุข

วิทวัส มงคลชาติ

อนุตร ประวิตรางกูร

พิมพ์รภัส ศิริศรี สดุ ากุล

วิลาสินี วิจิตรานนท์

อภิวฒ
ั น์ ไชยวัฒน์
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อภิสรา ธรรมาภิวนั ท์

อาทิตยา ดวงตา

อาชว์ ลิขิตกุลธนพร

อารยา ธารี จารุ

สมาชิกสามัญ (เรี ยงตามลําดับอักษร)
กนกพร ศักดาสุรรักษ์

ชณิดา สุภาภรณ์

ดวงฤดี พลนิวฒ
ั น์วงศ์

กนกวรรณ ทรัพย์รุ่งโรจน์

ชนนันท์ ไตรทรัพย์

ทัศนพร แสนอิสระ

กมลศักดิ์ จิรรัตนโชติกลุ

ชลธิชา แซ่ตงั ้

ทัศนีย์ ตังลิ
้ ตานนท์

กอพันธ์ พัฒนศิษฏางกูร

ชลธิชา เปี่ ยมการุญรัตน์

ทิพย์สภุ า เพียวประเสริ ฐ

กัลยา ลีลาปิ ยมิตร

ชวลิต สุจริ ตวิริยะกุล

ทิพวรรณ วัฒนะถาวรวงศ์

กิตตินนั ท์ โชติแก้ ว

ชัยณรงค์ ก้ าวสัมพันธ์

ธนกฤต หอวรรณภากร

กุลธิดา นันทยานนท์

ชัยทวี ศรี พงษ์ พนั ธุ์กลุ

ธนวัฒน์ เกียรติถาวรวงศ์

เกริ กศักดิ์ เจียวก๊ ก

ชิษณุ แจ้ งศิริพนั ธ์

ธนาธิป เสตถายน

ไกรชวินท์ กอสง่ากชลักษมิ์

ชุตวิ รรณ รุ่งเรื อง

ธนิต เจริ ญรัตน์

ขนิษฐ์ นภางค์ รักษ์ กลุ ชน

ณวรรณวดี แก้ วผลึก

ธวัชชัย บรรณากิจ

เขมทัต สุขก้ อน

ณัฏฐ์ กฤตา พลอยล้ อมเพชร

ธัชธรรม รักศิลป์

งามพร ธัญญะกิจไพศาล

ณัฐชัย วิริยะโกศล

ธัญพร สุรพรสวัสดิ์

จรี ย์ ไพศาลสินทรัพย์

ณัฐพงค์ กันทะวงค์

ธารณา รุจนาภรณ์

จักรพงษ์ วิเศษสัมมาพันธ์

ณัฐพร เลาห์ทวีรุ่งเรื อง

นงนุช ภัทรากุลพิเชฐ

จันทิมา อริ ยานนท์

ณัฐวรัณย์ หาญวนานนท์

นภาพร กิตติถาวรกุล

จินตนา จรูญธรรม

ณัฐินี โกษาคาร

นลินี ศรี อนันตนนท์

จินตรัตน์ แจ้ งศรี สขุ

ดนธยา สุวภาพ

นิตยา จิระอนันต์กลุ

เจนตา ชะวะนะเวช

ดลใจ ณ ป้อมเพชร

นิรมล ชํานาญนิธิอรรถ
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นิลเนตร พานิชสิติ

พินทุอร จันทรวราทิตย์

วริ นทร รจิตรังสรรค์

บัณฑิต เจริ ญบัณฑิต

พินธุสร โอภาสเสถียร

วริ นทรา อึง๊ ภากรณ์

บัณฑูร โชติวรรณพร

พิรุณ เหลืองโรจนกุล

วริ ศรา ปูรานิธี

บุษฎี แสงหิรัญวัฒนา

พีรนุช ปะจายะกฤตย์

วลัยทิพย์ เจิมวิวฒ
ั น์กลุ

ปกรณ์ ส่งศิริ

พูนเพิ่ม ภวัครานนท์

วันทนีย์ พฤกษ์ สว่างวงศ์

ปกาญจน์ กาญจน

เพกา จรุงกิจอนันต์

วิกรานต์ แสงอุบล

ประจักษ์ จริ ยพงศ์ไพบูลย์

เพ็ญนภา ศรี วิชาญกุล

วิชชุดา พฤกษานุศกั ดิ์

ประภาพร ฉันทวศินกุล

เพ็ญประภา ชิวชรัตน์

วิมลทิพย์ มุทานนท์

ประภาส วงศ์ลํ่าซํา

ไพรัช หาญวนานนท์

วิลาสินี ยศโชติ

ประสารพงษ์ พงษ์สามารถ

ภณิดา ณ สงขลา

วิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์

ปรี ญา สุวรรณวิทิต

ภาณุมาศ ผลประเสริ ฐ

ศรี รัตน์ สวัสดิอ์ ําไพรักษ์

ปานฤทัย นุตสถิตย์ (พีชผล)

มงคล แตปรเมศามัย

ศศิตา ศักดิช์ วู งษ์

ผกายพฤทธิ์ กิตสุระพัฒนา

เมรชา วัชริ นทร์ พร

ศศิภา ธีรดิลก

พงศธร พูท่ องคํา

ยศธร ชวนเกริ กกุล

ศิรเศรษฐ์ มงคลอุปถัมภ์

พชรศิริ ธีรนาคนาท

ยอดหทัย สาตราวาหะ

ศิริชยั ธรรมชาติอารี

พนิตา สืบสุรีย์กลุ

รัชฎา ลิ ้มวัฒนพรชัย

ศิรินนั ท์ อรัณยวงศกร

พรทิพย์ วีรยางกูร

รัชวรรณ ตัณศลารักษ์

ศิริมา เพ็ชรดาชัย

พรเพชร หรูจิตรวัฒนา

รัฐเขตร ตรี สทุ ธาชีพ

ศุลีกร ไกรลาศศิริ

พัชรพิไล นิธิฤทธิไกร

รัฐติยา ปุณยานันต์

เศวดีภ์ เติมสุขนิรันดร

พิกลุ ปิ ติกลุ ตัง

เรื อนแก้ ว เสตถายน

สมรพรรณ สินถาวรกุล

พิชญา ไชยรักษ์

วงศ์รักษ์ วงศ์สมุทร ติยะธะ

สมศรี กล้ าจอหอ

พิชญาพร เลาหสุรโยธิน

วรรธิดา จิตตานนท์

สรพรรณ สมุทรโคจร
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สรภัสร์ พลธร

สุภีพนั ธุ์ บุณยรัตนสุนทร

อังคณา จิรจิตการุณ

สราวรรณ สิริพนั ธนะ

สุมิตร สูอําพัน

อัญจิดา ทองทิอมั พร

สริ นภรณ์ ธีรเวชกุล

สุรัฐ กนกกุลชัย

อัญชลีพร ปั ญญารัตนกุล

สัจจพร พรรคอนันต์

สุวรรณี ลัภนะพรลาภ

อัญญานี แสงหิรัญสุข

สิทธิวิชญ์ อมรพิมลธรรม

สุหชั ชา เมธีวรกุล

อาเทศรัจน์ ศิริสะอาด

สิริพร พัฒนวาณิชชัย

เสาวรส จันศิษย์ยานนท์

อํานาจ ลิขิตกุลธนพร

สุกญ
ั ญา วิบลู ย์ศริ ิ กลุ

หทัยรัตน์ รื่ นอารมณ์ (วิชชุยา
นนท์)

อิสรี ยา เอกปรัชญากุล

สุชน พูลทอง
สุดารัตน์ ถือพุทธ
สุพฒ
ั ชัย บุญประถัมภ์

อธิวฒ
ั น์ หัสดาลอย
อภิญญา ตันติสิริวฒ
ั น์

เอกชัย คล้ ายทอง
เอกชัย ชุณหชีวาโฉลก
เอกชัย ฤกษ์ พิทกั ษ์ พาณิช

สุพิชชา สวัสดีมงคล

อภิวฒ
ั น์ เศรษฐศุภพนา

เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ์

สุภชัย เกียรติสกุลทอง

อมรพงษ์ วชิรมน

โอภาศ วิวฒ
ั น์วรกุล

สุภา จันทะเสน
สุภาพร สุทธมนัสวงษ์

อรรถวุฒิ พฤฒิวรนันทน์

ไอริ น ศิริสนุ ทร

อรวีย์ ปิ ยะศิริโสฬส

สมาชิกสมทบ (เรี ยงตามลําดับอักษร)
กมลพรรณ เจริ ญเดช

ปั ณภัทร พรหมประสงค์

วาทะ ศรี ยทุ ธไกร

เกศกนก โชคถาวร

พรเทพ ดีสคุ นธ์

วีรศิกนั ญ์ อัศราวรพิทกั ษ์

จรรยา จิรัฐิตเิ จริ ญ

พิทกั ษ์พงศ์ รจิตรังสรรค์

สงวน เดชพิทกั ษ์

ฐิ ตริ ัตน์ ภูริปรัชญา

มิ่งขวัญ สอนไม้

สมภพ ทวีสขุ เสถียร

ธัญลักษณ์ กุยยกานนท์

รพีภทั ร์ จุฬพันธ์ทอง

สรัญญา เสรี รักษ์ จฑุ ารังษี

นพพร โตเกษร

ระวิวรรณ วงศ์วานวัฒนา

อัศวินี ทิมแสง
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ไม่ ใช่ สมาชิก (เรี ยงตามลําดับอักษร)
กฤปนนท์ พฤกษ์ ศรี ตระกูล

ปรัชญ์ชวิน เหลาหชัยอรุณ

วาริ ศา เลาหสุรโยธิน

กิตติชยั ทิพย์ถิระพงศ์

พรลาภ เมฆรักษากิจ

วิสิทธิ์ สุนทรสิริพงศ์

จัตธุ ชั วรรณฤกษ์ งาม

พิณบงกช กุพยพรรณ

ศศกร รพีธนธร

ชิดชนก เศรษฐศิริสมบัติ

พิริยา นวพักตร์ พิไล

ศิตวรรษ์ นวสัมฤทธิ์

ทรงพล ขลิบเงิน

พุทธพร สุภาณิชย์

ศุภรัสมิ์ อังเกิดโชค

ธเรศ เติมสุขเกษม

ไพศาล อนันตวรางกูล

สรศักดิ์ อิ่มวณิช

ปทิดา ปฏิรพการ

ภัทราวดี วิริไฟ

สุนนั ทา ฐาปนาพิบลู สุข

ปรเมศวร์ รุ่งแสงอโนทัย

วาทินี อัมพวา

อรทัย ตันตยานนท์
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คณะกรรมการสมาคมฯ
รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตน์โรจน์

ทพ.ปริญญา ปฐมกุลมัย

ทญ.เรื องรัตน์ โกมลภิส

รศ.ทญ.จินตนา ศิริชมุ พันธ์

ทพ.ธานัน จารุประกร

ผศ.ทญ.นงลักษณ์ สมบุญธรรม

ทพ.จิรวัฒน์ เกียรติบรู ณกุล

ทญ.พรคณา อัศวหน้ าเมือง

ผศ.ทพ.ดร.อุดม ทองอุดมพร

รศ.ทญ.ดร.ชิดชนก ลีธนะกุล

ทพ.ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ์

ทญ.อัญชลิกา สงวนดีกลุ

ทญ.รัตติยา ฉัว่ เจริ ญ

ทญ.ปิ ยะธิดา จิตตานันท์

ผศ.ทพ.ดร.บัญชา สํารวจเบญจกุล

คณะที่ปรึกษาสมาคมฯ
รศ.(พิเศษ)ทญ. สมใจ สาตราวาหะ
ทญ.นฤมล ทวีเศรษฐ์

คณะกรรมการมูลนิธิทนั ตกรรมจัดฟั นแห่ งประเทศไทย
ทญ.ปองใจ วิรารัตน์

อ.ทญ.สิริโฉม สาตราวาหะ

ผศ.ทญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล

อ.ทญ.กัลยา อินทรี ย์

รศ.ทญ.ทัศนีย์ วังศรี มงคล

ทญ.จุฑามาศ สุจิพงศ์

ผศ.ทญ.กรพินท์ มหาทุมะรัตน์

รศ.ทญ.จารุณี คัทธมารศรี

รศ.ทญ.นิตา วิวฒ
ั นทีปะ

ทพญ. ฐิ ฏิมา ศุขเขษม

รศ.ทญ.มารศรี ชัยวรวิทย์กลุ
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สมาชิกกิตติมศักดิ์ / อดีตประธานชมรม
ผศ.คุณหญิง กมลทิพย์ หุตะสิงห์
ทญ.สมพร เรื องผกา
ทพ.สุรชัย เดชคุณากร

อนุกรรมการ
ทพ. วุฒิพงษ์ เหล่าอมต

ทพ. กฤษฎี ปั ณณะรัส

ทญ. สิรินทิพย์ ศรี เศรษฐนิล

ทญ. จุรี จินตวงศ์วานิช

ทญ. นีรนาท ถิระศุภะ

หัวหน้ าภาควิชา
อ.ดร.ทญ.รชยา จินตวลากร

สมาชิกอาวุโส
ขนิษฐา สุรางค์ศรี รัฐ

วรรณดี พลานุภาพ

กษพล กองเกียรติกลุ

วรรณี ศรี ตงกิม

พลภัทร แนวบุญเนียร

วิมล เอื ้อวิไลจิต

พิตรพร อธิสขุ

ศ.คลินิคเกียรติคณ
ุ .ทพ.ไพศาล ชัยวัฒน์

มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์

สมศักดิ์ เจิ่งประภากร
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คณะวิทยากรไทย
ทพ.นพปฎล จันทร์ ผ่องแสง
อ.ดร.ทพญ.สุพิชชา ตลึงจิตร
ผศ.ทพ.กนก สรเทศน์
ทพญ.กวิยา กนกพงศ์ศกั ดิ์
ทพญ.ปิ โยรส สุธีรพงศ์พนั ธ์
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