
รายชื่อสมาชกิสมาคมเมล็ดพันธุแหงประเทศไทย   ประจําป 2550 

สมาชิกประเภทบุคคลตลอดชีพ (เรียงตามลําดับสมาชิก) 
 

สมาชิก 
ลําดับท่ี 

ชื่อ - สกุล 

บต.1 นายเฉลิมลาภ  ชวยประสิทธ์ิ 

บต.2 ม.ล.อโณทัย   ชุมสาย (ดร.) 

บต.3 นายอํานาจศักดิ์   สุมมาตย 

บต.4 นายธวัชชัย   ประศาสนศรีสุภาพ      

บต.5 นายเกรียงศักดิ์  สุวรรณธราดล (ดร.)   

บต.6 นายสุขเกษม   จิตรสิงห 

บต.7 นายวินิจ   ชวนใช 

บต.8 นายจําเนียร   นิลประไพ 

บต.9 นายเพชรรัตน   วรรณภีร  (ดร.)         

บต.10 นายอนันต   ไทยสังคม 

บต.11 นายชุฬหเทพ พงศสรอยเพชร(ดร.) 

บต.12 นางสุเทวี   ศุขปราการ (ผศ.ดร.)     

บต.13 นายชัยฤกษ สงวนทรัพยากร(ดร.)   

บต.14 นางอรุณศรี   นิลจรูญ 

บต.15 นายสุพจน  เฟองฟูพงศ (รศ.ดร.)     

บต.16 นางอํานวยพร   ชลดํารงคกุล 

บต.17 นายชัยพันธ   ลิมปวรรณ 

บต.18 นายวัชรชัย   เจียรวนนท 

บต.19 นายปรีดา   ลัญจนเสถียรชัย 

บต.20 นายมนัส   เจียรวนนท 

บต.21 นายสุรินทร   พานิชเจริญ 

บต.22 นางจวงจันทร  ดวงพัตรา(รศ.ดร.) 

บต.23 นายวิเชียร    สกุลสม 

บต.24 นายสมชาย   อุปาระ 

บต.25 นายองอาจ   นามศิริพงศพันธุ  

บต.26 นายอนันต   ร่ืนรมย 

บต.27 นายศศิธร   วสุนันต  

บต.28 นายจิว   พฤกษางกูร 

บต.29 นางสาวพนิตนาฎ วัชรนุกูลเกียรติ   

บต.30 นายประกอบ   แซพุง 

บต.31 นายสมเกียรติ   อมรประภาศิริ        

บต. 32 นายเอนก   ศิลปพันธุ 

บต.33 นาย สุเมธ   ภิญโญสนิท 



สมาชิก 
ลําดับท่ี 

ชื่อ - สกุล 

บต.34 นายจีระศักดิ์    เกิดภู 

บต.35 นายภูมิสรรค  ศิลปศรโกศล 

บต.36 นายภิญโญ   วงศอนันต 

บต.37 นายวิชัย   พูนพิริยะทรัพย 

บต.38 นายมนตรี   คงตระกูลเทียน 

บต.39 นายบุญสง   สิทธิแสงวัฒนา 

บต.40 นางมยุรี   สักทอง 

บต.41 นายวันชัย  จันทรประเสริฐ(รศ.ดร.)   

บต.42 นางสาวพรนิภา  เลิศศิลปมงคล       

บต.43 นางสาวรัชตา  ทนวิทูวัตร 

บต.44 นายพิพัฒน   แกวปลั่ง 

บต.45 นายสมมาตร   จงวนิช 

บต.46 นายพร   รุงแจง (ผศ.) 

บต.47 นายประนอม   ศรัยสวัสดิ์ (ดร.)       

บต.48 นายวิสิฐ    เอ้ืออําพน 

บต.49 นายสุรัตน   นักหลอ  (ดร.)  

บต.50 นายสมพงษ   มีคลาย 

บต.51 นางสาวยุพาพรรณ   จุฑาทอง 

บต.52 นายพงษสวัสดิ์   เหลาอารยะ 

บต.53 นายสงวน   อิงไธสง   

บต.54 นางสุนันทา   จันทกูล (รศ.ดร.)        

บต.55 นางสุรินทร  อ่ิมออง   

บต.56 นางศรีสอางค   ศรีอรุโณทัย 

บต.57 นางพวงทอง   ยินอัศวพรรณ 

บต.58 นายสมบูรณ   วุฒิพงศประเสริฐ     

บต.59 นายภูดิศ   นิยมเดช 

บต.60 นางสาวสมถวิล   วงมาเจริญสิน     

บต.61 นางพรรณี   ทองเกตุ 

บต.62 นางสาวลัดดา   วิริยางกูร 

บต.63 นายจินดา   จันทรออน (ดร.)  

บต.64 นายธรรมศักดิ์  ทองเกตุ(ผศ.ดร.)    

บต.65 นายสําเร็จ   พฤกประสงค 

บต.66 นางสาวอรทัย   สอประดิษฐ 

บต.67 นายสําอาง   ขาวขํา 

บต.68 นายหัสชัย   พราโมต 

บต.69 นายวีระศักดิ์   ดวงจันทร 



สมาชิก 
ลําดับท่ี 

ชื่อ - สกุล 

บต.70 นายวัชราวุธ   สวามิส 

บต.71 นายวัลลภ   สันติประชา 

บต.72 นายราเชนทร   ถิรพร  (ดร.) 

บต.73 นายรังสรรค   ถุงพุทซา 

บต.74 นายกฤษดา   สุวรรณพรสกุล 

บต.75 นายเชษฐา   นุกูลโรจน 

บต.76 นางกัญชณา   เสือแสงทอง                

บต.77 นายกิติ   วิฑูรวิทยลักษณ 

บต.78 นางสาวตวงภาคย   วิไลเนตร 

บต.79 นายกิตติชัย   แตงชุม 

บต.80 นายเกษม   ตันสตูล  

บต.81 นางจงกล   กรรณเลขา     

บต.82 นายจิรายุส   เลาหวณิช 

บต.83 นายโชคชัย   เอกทัศนาวรรณ  

บต.84 นายธวัชชัย  ฑีฆชุณหเถียร (ผศ.ดร.)   

บต.85 นายธีระยุทธ   ตันพัฒนอนันต        

บต.86 นายธเนศ   รุญเจริญ 

บต.87 นายทวีศักดิ์   ภูหลํา  (ดร.) 

บต.88 นางสาวศศิธร   คงแดง 

บต.89 นายบุญมี   ศิริ (รศ.ดร.) 

บต.90 นางสาวบุปผา   มงคลศิลป   

บต.91 นายพนม   สวัสดิ บุตร 

บต.92 นายวสุ   อมฤตสุทธ์ิ 

บต.93 นายสุชาติ   สายประเสริฐ 

บต.94 นายสมหวัง   ฉันทาธิคุณ 

บต.95 นางสอิ้ง   ฉิมเล็ก 

บต.96 นายศิริชัย   อุนศรีสง (ดร.) 

บต.97 นางสาวอาภรณ   เจียมสายใจ 

บต.98 นายอุดม   พภิพธเนศ 

บต.99 นางภาณี   ทองพํานัก  (ดร.) 

บต.100 นายอนุสร   เวชสิทธ์ิ 

บต.101 นางนิตยา   พุทธโกษา 

บต.102 นายอภิเดช   ธรรมโนจิต 

บต.103 นายพัลลภ   เปรมจิตต 

บต.104 นางสาวปรัญดา   เทพเกษตรกุล   

บต.105 นายศุภวุฒิ   นิลอรุณ 
 



สมาชิก 
ลําดับท่ี 

ชื่อ - สกุล 

บต.106 นายเอกภาพ   วิโชตทานันท 

บต.107 นางอัญชลี   เสนีวงศ ณ อยุธยา    

บต.108 นางวราณี   จินดาวิรทต 

บต.109 นายอภัยพงศ   คงหอม 

บต.110 นายสวัสดิ์   หาญปราบ 

บต.111 นายธีระ   พลฤทธิ์ 

บต.112 นายสมศิริ   แสงโชติ  (รศ.ดร.)  

บต.113 นายสมชาย   ฉํ่าศาสตร 

บต.114 นายศาสตรา   สธนเสาวภาคย  

บต.115 นางสุจิตรา   จางตระกูล 

บต.116 นายสุน   กสิเสรีวงศ  

บต.117 นายสงเสริม    วรามิตร 

บต.118 นายโสภิต    สูยะศรี 

บต.119 นางอรสา   วงษเกษม 

บต.120 นางอุบล   ภูเกิด 

บต.121 นางสาวณัฐหทัย   เอพาณิช 

บต.122 นางลักขณา   เพ็ชรประดับ 

บต.123 นายทรงศักดิ์   สุรัฐติกุล 

บต.124 นายชวลิต    สังโขบล 

บต.125 นายจรัญ   หวานสนิท 

บต.126   นายพชร   ทองอรัญญิก 

บต.127 นายวิลาศ   วิชญะเดชา 

บต.128 นางวิไล   กลากลางสมร 

บต.129 นายวิชัย   หวังวโรดม 

บต.130 นายวิรัตน  เพียรวิทยา 

บต.131 นายกษิดิศ   ดิษฐบรรจง                

บต.132 นายสมศักดิ์  ศรีระวีวงศา 

บต.133 นายทรงศักดิ์ จุนถิระพงศ (ผศ.รท.ดร.) 

บต.134 นายพิศาล   ศิริธร 

บต.135 นายภิรมย   โลชัยยะกุล 

บต.136 นายภาณุศักดิ์   คํายา 

บต.137 นายพิเชษฐ   กรุดลอยมา 

บต.138 นายสวาง   เตลิงคพันธ 

บต.139 นายนคร   แสงปลั่ง  

บต.140 นายสามารถ   วรามิตร 

บต.141 นายอํานวย   วงศเราประเสริฐ 
 



 

สมาชิก 
ลําดับท่ี 

ชื่อ - สกุล 

บต.142 นายไพรัตน   ลี้พิทักษพงศ 

บต.143 นายวิวัฒน   พิพัฒนกษีร 

บต.144 นายดําหริ   สุขสาคร 

บต.145 นางสาวศรีสกุล   ทําดี 

บต.146 นายทยา    ชวเจริญพันธุ 

บต.147 นายมนตรี   ฉันทวุฒิพร 

บต.148 นายกิติภัทร   วงศสุรไกร 

บต.149 นางจิรภัทร   แตงชุม 

บต.150 นางสาวณัฐณิชา   คุปกาญจนา    

บต.151 นายถาวร   โกวิทยากร  (ผศ.) 

บต.152 นางลําใย   โกวิทยากร (ดร.) 

บต.153 นางสาวเนตรชนก   นุยสีรุง 

บต.154 นางสุปราณี   งามประสิทธ์ิ    

บต.155 นายวันชัย   ชอไชยกุล 

บต.156 นายเริงจิตร    พรหมสถิตย 

บต.157 นายนพคุณ    เหลาอารยะ 

บต.158 นายวีระศักดิ์    ชวยพัฒน  

บต.159 นายประวิทย    จตุรศรีวิไล 

บต.160 นางฉันทนา   วิชรัตน (ดร.) 

บต.161 นายสุรัตน    สมบูรณยศเดช   

บต.162 นายกิตติ    วงสพิเชษฐ 

บต.163 นายโอภาส    ยันตพิเศษ 

บต.164 นายเชิดชาย วังคํา 

บต.165 นายสุทธิชัย เฉลิมบุญ 

บต.166 นายวิชาญ  เท่ียงธรรม 

บต.167 นายอานันท  ผลวัฒนะ     

บต.168 นางสาวจิตจํานง  ทุมแสน (ดร.)     

บต.169 นายสุดจิตต  กาญจนวงศ 

บต.170 นางบุบผา  บัวลอย 

บต.171 นายอารักษ   ธีรอําพน 

บต.172 นายเสถียร  บุญฤทธ์ิ 

บต.173 นางสาวทรงศิลป  พจนชนะชัย      

บต.174 นายดิเรก  บุญดาว 

บต.175 นางสาวมนทนา  รุจิระศักดิ์ 

บต.176 นางสาวจานุลักษณ  ขนบดี 

บต.177 นายสมทรง  เล็กสกุล 



สมาชิก 
ลําดับท่ี 

ชื่อ - สกุล 

บต.178 นายเดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ(รศ.ดร.)     

บต.179 นายฉลองชัย  แบบประเสริฐ 

บต.180 นายสมชัย  ลิ่มอรุณ  

บต.181 นางลัดดาวัลย  มีสุข 

บต.182 นางอุไรวรรณ  วัฒนเกษมสกุล     

บต.183 นายธํารงศิลป  โพธิสูง (รองผูอํานวยการ) 

บต.184 นายไกรสิงห กลุเกียรติประเสริฐ      

บต.185 นายเอนก  ลิ่มศรีวิไล 

บต.186 นางสุกัญญา  หอมเกษร 

บต.187 นายกิตติ  ชุณหวงศ  

บต.188 นางสาวศิริวรรณ  ศิวาโมกข   

บต.189 นายสรรเสริญ  จําปาทอง 

บต.190 นายธานี   ธรรมาณิชานนท 

บต.191 นายเสนห  เครือแกว 

บต.192 นายประพัฒน   เสรีศิริวัฒน    

บต.193 นางสมจิตต  ชอชัยพฤกษ 

บต.194 นางสาวเยาวดี  บัณฑิตวิศาล 

บต.195 นาย ธีระพงษ  พุทธรักษา 

บต.196 นางยวนใจ  ทัศนสุวรรณ 

บต.197 นายศานิต  เกาเอี้ยน 

บต.198 นางพิศวาท  บัวรา 

บต.199 นายประพนธ  บุญรําพรรณ(ดร.)   

บต.200 นางทัศนีย  เพ็ญสุภา 

บต.201 นางสาวเบญจมาศ บริสุทธ์ิวณิชชน   

บต.202 นางสาวชวนพศิ  อรุณรังสิกุล(ดร.)   

บต.203 นายชํานาญ  เอียดเหตุ 

บต.204 นายธีระพล  ศิลกุล 

บต.205 วาท่ีรอยตรีวัชรินทร  ทันวงศ      

บต.206 นายสุขุม  โชติชวงมณีรัตน   

บต.207 นายพรชัย  อรุณยะเดช 

บต.208 นางจินตนา  กาญจนวิเศษศรี  

บต.209 นายวีระวุฒิ  สิทธิไกรพงษ 

บต.210 นายสมศักดิ์  สุเมธโชติเมธา   

บต.211 นายธงชัย  พันธศรี 

บต.212 นางจุฑารัตน  ศรีสัตยเสถียร         

บต.213 นายวิเชียร  ยินหอง   



สมาชิก 
ลําดับท่ี 

ชื่อ - สกุล 

บต.214 นายวิทย  ประทักษใจ 

บต.215 นายสุจิตร   ใจจิตร   

บต.216 นายอดิศักดิ์  คํานวณศิลป 

บต.217 นายเอ็จ  สโรบล (รศ.ดร.) 

บต.218 นายหัสนัย  แกวกุล 

บต.219 นายเผชิญ  พงษกล่ํา 

บต.220 นายราเชนทร  ดวงศรี 

บต.221 นางสาวผองเพ็ญ  จิตอารียรัตน    

บต.222 นางสาวอัจฉรี  พรพินิจสุวรรณ 

บต.223 นายสุกิจ  ดานธํารงกุล 

บต.224 นางวิภาวรรณ  วิจิตรจินดา 

บต.225 นายสิทธิพงศ  ศรีสวางวงศ 

บต.226 นายพรวิรัช  งามสิงห 

บต.227 นางดรุณี    โชติษฐยางกูร  (ดร.)    

บต.228 นายสมบัติ  ทัศนารักษ 

บต.229 นายสุรพล  ยศเทียม 

บต.230 นายภาณุ  สัตยาวิบูล 

บต.231 นางพยอม  สลิลปราโมทย 

บต.232 นายอัมพร  ทองไชย 

บต.233 นายสนิท  หนูพวง 

บต.234 นายกฤษณะ  ศิริรัตน 

บต.235 นายสลิล  ภูวิภาดาวรรธน 

บต.236 นายชัชวาล  วุนนที 

บต.237 นายดงมณี  ไพศาลวัฒนการณ 

บต.238 นายแววจักร  กองพลพรหม 

บต.239 นายสมพล  ธิติประเสริฐ 

บต.240 นายสําเร็จ  เฉยไสย 

บต.241 นายถวัลย เกษมาลา(ผูชวยวิจัยฯ)    

บต.242 นางเพชรรัตน ธรรมเบญจพล (ผศ.ดร.)      

บต.243 นายสงวนศักดิ์  ธนาพรพูนพงษ     

บต.244 นางทัศณี  เอ้ือประชานนท 

บต.245 นางสาวปรานอม  จันทรใหม 

บต.246 นางอัญชลี  ประเสริฐศักดิ์ 

บต.247 นางพิสสวรรณ   เจียมสมบัติ 

บต.248 นางสาวอุษา  ดวงสงค 

บต.249 นางสาวภัทรพร  ภักดีฉนวน 



สมาชิก 
ลําดับท่ี 

ชื่อ - สกุล 

บต.250 นายไพฑูรย  ปานเปรม 

บต.251 นายมานิต  ฤาชา 

บต.252 นายกอบเกียรติ์   บันสิทธ์ิ 

บต.253 นายบุญฤทธ์ิ  สินคางาม 

บต.254 นายภูเบศ  บุญโสภิณ 

บต.255 นายอัมพร   ประสงคศิลป 

บต.256 นายเดชา  บุญมลิซอน 

บต.257 นางอุดมลักษณ  มัจฉาชีพ     

บต.258 นายวิชัย  หิรัญยูปกรณ 

บต.259 นายประพันธ  ตันทนงศักดิ์กุล 

บต.260 นายชํานาญ  ฉัตรแกว  (ศ.ดร.)    

บต.261 นายไกรสิทธ์ิ  โรจนเกษตรชัย 

บต.262 นายชัย   ลิ้มสกุล 

บต.263 นายชาญณรงค   วิลามาศ 

บต.264 นางจุฑารัตน  ประยงคทรัพย 

บต.265 นายสุรพงษ  ดํารงกิตติกุล (ผศ.ดร.) 

บต.266 นายเจริญศักดิ์ โรจนฤทธ์ิพิเชษฐ (ศ.ดร.) 

บต.267 นายจุติเทพ  โพธิปกษ 

บต.268 นายวีระชาติ  จอมทอง 

บต.269 นายภูวิพัฒน  เกียรติ์สาคเรศ (ผศ.)    

บต.270 นางสาวปทุม  บุญนะฤธี 

บต.271 นายจิรวัฒน  เวชแพศย  (ดร.) 

บต.272 สถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรสกลนคร 

บต.273 นายพิชัย  สุรพรไพบูลย 

บต.274 นางทิพวรรณ  สิทธ์ิรังสรรค 

บต.275 นายวีระวุฒิ  อัครธราดล 

บต.276 นายจตุพร  ยิตติพินิจ 

บต.277 นางภาณุมาศ  ฤทธิไชย(ผศ.ดร.)   

บต.278 คุณสุภาภรณ  ภัทรสุทธิ 

บต.279 นางสาวชุติมา   คชวัฒน 

บต.280 นางขวัญจิตร  สันติประชา (ดร.) 

บต.281 นางรวมจิตร  นกเขา 

บต.282 คุณสุชาดา  เวียรศิลป 

บต.283 นายกริชชา  จึงเจริญ 

บต.284 นางสาวศิรภัสสร  จําปาทอง 

บต.285 นางสาวสุชาสินี  ดิษฐสมบูรณ 



สมาชิก 
ลําดับท่ี 

ชื่อ - สกุล 

บต.286 นางสาวสุภาพ  หลิมอัครา 

บต.287 นางสาวอรสา  บุญพรอง 

บต.288 นางสาวกรรณิการ  สีนวลมาก     

บต.289 นายบรรณศาสตร  ดวงศรีเสน 

บต.290 นางพรทิพย  พรสุริยา 

บต.291 นายสุพงศ  รัตนไตรภพ 

บต.292 นายชัยฤทธ์ิ   ดํารงเกียรติ 

บต.293 นางวิภาภรณ  มุตสิกพันธุ 

บต.294 นางสาวเยาวมาลย  หาญเผชิญ    

บต.295 นายจีระวัชร   เข็มสวัสดิ์ 

บต.296 นายสัมพันธ  คัมภิรานนท (ดร.)    

บต.297 นายอารมย   ศรีพิจิตต(รศ.ดร.)     

บต.298 นายเสมอ  รณหงษา 

บต.299 นายชวลิต  งามลํายอง 

บต.300 นางสาวพริศรา  ยี่รัญศิริ 

บต.301 นายภูวดล  ซาวคําเขต 

บต.302 นายธวัชชัย  วิหครัตน 

บต.303 นายสถาพร  ราชชมภู 

บต.304 นายดนัย  ถองทอง  

บต.305 นายไพโรจน  พรมบาง 

บต.306 นางรานี  วิทโยภาส 

บต.307 นายวุฒิชัย  เมืองสมบัติ 

บต.308 นางสาวเสาวภาคย  คําเจริญ 

บต.309 นายสมจิตร  ศรีจันทร 

บต.310 นางสาวศุภาวรรณ  ประพันธ      

บต.311 นายวีระพงษ  สวงโท 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


