
ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน

1 คุณนรินทร  เจริญพันธ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว  
2 คุณกนกวรรณ  บุญเชิด สยามเดลมองเต จํากัด 
3 คุณนลินรัตน  วัฒนถาวร เอเชียน สุพรีม ฟูด จํากัด
4 คุณนภัสรพี วงศประเสริฐ สยามไบเซนทคอมเมอรเชียล จํากัด
5 คุณสุพนา วงศประเสริฐ อุบลสยาม จํากัด
6 คุณนพลักษณ  ไกรวาสชัยวงษ ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟูดส จํากัด
7 คุณกิตติ อภิกีรติกุล ไทย-นีโอ ไบโอเทค จํากัด  
8 คุณยุพารัตน โพธิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 คุณกังสดาลย บุญปราบ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
10 คุณวิรยา ภูจําปา เซ็นเซียนท เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด
11 คุณอมรรัตน อาบวารี เปปซี่-โคลา (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด
12 คุณณภัทร คชฤทธิ์ เปปซี่-โคลา (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด
13 คุณไพพรรณ เศรษฐบุตร ซินโนวา จํากัด
14 คุณอนัตตา พาสุข ยีนพลัส จํากัด
15 คุณชิตชนก วิเศษสุมน บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 
16 คุณวรรณิลักขณ วรรณชัย รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด
17 คุณจินดาพร รุงเรืองกิจพัฒนา แพนฟูด จํากัด 
18 คุณเสาวณีย รุงเรืองกิจพัฒนา เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด  

  สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)

รุ่นที่ 1 วันที่ 5-7 ตุลาคม 2559 



ลําดับที่ ชื่อ หน่วยงาน

1 คุณจิรพรรณ  ทวีสุขสมบัติ ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2 คุณพรปยะ แซเฉิน เซ็นเซียนท เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด
3 คุณสายรุง เกตุษา นําเชา (ประเทศไทย) จํากัด  
4 คุณสมนิตย  ผดุงเอก เอ็กโคแล็บ จํากัด
5 คุณศิษษฎา  ผดุงเอก ไทยนิสชิน เทคโนมิค จํากัด  
6 คุณสักกฤทธิ์ เศวตไพบูลยกิจ ไทยนิสชิน เทคโนมิค จํากัด  
7 คุณอธิคุณ แรงสุข เอี่ยมเฮง โมดิฟายสตารช จํากัด
8 คุณศศิธร ศรแกว บางกอกดีไฮเดรทมารีนโปรดัก จํากัด
9 คุณพัชรียา เกิดผล คิว พลัส คอนเซพท จํากัด
10 คุณรัชชานนท ประวัติ บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
11 คุณเศรษฐบุตร กาญจนาอรามวงศ บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
12 คุณพัชรวลัย สุริยกุล ณ อยุธยา บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
13 คุณธัญญาพร มหาพล บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
14 คุณจิราภรณ จิตตปราณี บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
15 คุณไผ นอยนารถ แฟชั่นฟูด จํากัด
16 คุณภารวี คลายลี แฟชั่นฟูด จํากัด
17 คุณพิมพพรรณ ผุดแยม แฟชั่นฟูด จํากัด
18 คุณกุสุมา นกฉลาด ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

  สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)

รุ่นที่ 2 วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2559



19 คุณชมพู ทองจันทร ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)
20 คุณพุทธชาติ สงวนกลิ่น เบทาโกร จํากัด (มหาชน) 

ลําดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน

1 คุณชวัลรัตน์ แก้วเรือง เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จํากัด
2 คุณแสงเพชร จันทร์สะอาด ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
3 คุณสิริกร สกุลกลั่น ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
4 คุณจารุวรรณ มีกลิ่น เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จํากัด
5 คุณบัณฑิยา สีผึ้ง เจ.ดี.ฟู้ด โปรดักท์ส จํากัด  
6 คุณเนาวรัตน์ วรสาร เอเซียโมดิไฟด์สตาร์ช จํากัด  
7 คุณณัฐพัชร์ หลีสุวรรณ เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จํากัด
8 คุณดาวรุ่ง มุสิกรัตน์ เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จํากัด
9 คุณทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 คุณศุภร ลัคนากุล เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จํากัด
11 คุณอัญชลี พรมศักดิ์ เซ็นเซียนท์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด
12 คุณบวรพรรณ ชูโชติรส เค.วี.เอ็น.อิมปอร์ตเอกซ์ปอร์ต (1991) จํากัด  
13 คุณกฤษ คงชยาสุขวัฒน์ โกศล-อัมพา จํากัด
14 คุณณรงค์ รัตนเลิศ อ่องเฮียบเซ่ง
15 คุณสุพรรณิการ์ อินทชัย อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จํากัด  
16 คุณเกษราภรณ์ ด้วงนอก อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จํากัด  
17 คุณมนัสรินทร์ ประสาททอง เฮลซ์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด 

รุ่นที่ 3 วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560

  สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)



18 คุณปาณิสรา จิตวิขาม เฮลซ์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด 
19 คุณกาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20 คุณใกล้รุ่ง ปัญญาคม ชิก ฟู๊ดส์ (ประเทศไทย) จํากัด  
21 คุณเกรียวฑริกกุล กลิ่นสน เอี่ยมเฮง โมดิฟาย สตาร์ช จํากัด 
22 คุณพีรพร นิรามัยนิพัทธ์ เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จํากัด
23 คุณเพ็ญศิริ เจียรกมลชื่น เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จํากัด
24 คุณกวินสิทธิ์ สกุลธีร์วรา สินวารีพัฒนา จํากัด  
25 คุณณรงค์ชัย อยู่กิจติชัย -
26 คุณอรวรรณ สมิทธินันท์ เฟเวอริท ฟู้ด อินดัสเทรียล จํากัด  
27 คุณณัฐสุรางค์ นุชแม้น ชบาบางกอก จํากัด

ลําดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน

1 วาสนา แสงจันทร ไทย สพิริท อินดัสทรี จํากัด  
2 พรพรรณ พิทักษ ไทย สพิริท อินดัสทรี จํากัด  
3 นวพรรณ เจนจรัสสกุล เจนจรัส ฟูด แอนด คอนเฟคชั่นเนอรี่ จํากัด
4 ศุภวรรณ ทองคํา ลิลลี่ โทเบกา จํากัด
5 ดลอาสีด โสตา ซี เวลท โฟร เซน ฟูด จํากัด  
6 ปราณี วงศทรัพยสกุล เอ็ม เอ็ม พี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
7 รุงกานต ฉัตรเฉลิมกิจ เอ็ม เอ็ม พี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
8 โสภาพรรณ เสียงออน ชิก ฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด  

  สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)

รุ่นที่ 4 วันที่ 26-28 เมษายน 2560



9 ภูมิใจ สําเภา ฟูโซ(ประเทศไทย) จํากัด
10 ศิริลักษณ  เมฆทอง ไฮ คิว ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด  
11 รัชนีวรรณ ขํามั่น
12 นิรันดร เหลาพนัสสัก
13 วิจิตรา จําปาทอง

ลําดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน

1 สุดใจ เติมบุญ ไวด เฟธ ฟูด จํากัด 
2 กรณิศ จันทรเรนท น้ําตาลมิตรกาฬสินธุ จํากัด  
3 จักรีนุช อารีย รวมอาหาร จํากัด  
4 อุทัยวรรณ จันทรยัง อุตสาหกรรมน้ําปลาระยอง จํากัด  
5 วรรณิสา เกิดดี อุตสาหกรรมน้ําปลาระยอง จํากัด  
6 รัตนาพร จันโท อุตสาหกรรมน้ําปลาระยอง จํากัด  
7 จิราภา ใจแจง สยามพรีเสิรฟฟูดส จํากัด
8 รสพร ยอดเพ็ชผองศรี สยามพรีเสิรฟฟูดส จํากัด
9 อรอุมา มีชัย แนชเชอรัลฟูดส จํากัด  
10 จิตชวลี สุวรรณางกูร ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
11 ชุลีพร สุทธิวิริวรรณ ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
12 วณีรัตน สีหะวงษ สยามเดลมองเต จํากัด 
13 กนกทิพย พวงจันทร โรงงานผลิตภัณฑอาหารไทย จํากัด  

รุ่นที่ 5 วันที่ 29-31 สิงหาคม 2560

  สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)



14 จรีวรรณ จรูญศรี มาลีกรุป จํากัด (มหาชน)
15 สาลิดา จันทรนาค เจริญอุตสาหกรรม จํากัด
16 ปทมกร สุทธิศาสนกุล กรไทย จํากัด
17 วรรณวิมล มัธยม กรไทย จํากัด
18 วัลยา พรทิพยวิวัฒน กรไทย จํากัด
19 นิรมล ลีธีระ กรไทย จํากัด
20 สุวนิต ผจงขจรเกียรติ ไอพีเอส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
21 สุพินดา ธรรมศิรินิเวศ เจริญอุตสาหกรรม จํากัด
22 วไลลักษณ แจมนอย เจริญอุตสาหกรรม จํากัด
23 ปาริฉัตร กาญจนเกตุ ธัญญาทิพยไรซ จํากัด
24 โซเฟย เจริญสุข ธัญญาทิพยไรซ จํากัด  
25 มณีรัตน ธีรสกุลชล เซ็นเซียนท เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด


