
No. Business Line  Name

1 NUTRILITE ปุญญาพฒัน์ - ปฐมภทัร ์แผนดี

2 NUTRILITE อุไรวรรณ - สธุรรม โยธานกั

3 NUTRILITE ทพิยว์รรณ - ธรีะพงศ ์สนัตภิพ

4 NUTRILITE ดารุณ ีศริโิก - พรีพงธ ์หนิแกว้

5 NUTRILITE ลนิดา จามรศรอีนนัต ์- นฤพนธ ์แสงศริบิรรพต

6 NUTRILITE วรรณา - สมโภช แกว้เนียม

7 NUTRILITE เกศชญา อมตธงไชย

8 NUTRILITE อรปภา ด ารงเมธารตัน์

9 NUTRILITE ถวลัย ์- กุสมุาลย ์เสอืสะอาด

10 NUTRILITE กญัญ์ณณฐั - จริะวฒัน์ วงษ์อมรถริโชค

11 NUTRILITE สายใจ - สมพงษ์ ตุนพร

12 NUTRILITE เอมอร ส าอางเอม - อุกฤษณ์ กติกิรเศรษฐ์

13 NUTRILITE ทฆิมัพร พชิติสรุกจิ - สรุตัน์ เกวลนิ

14 NUTRILITE ธญันนัท ์- ธนวฒัน์ เหลา่ศรวีจิติร

15 NUTRILITE ธนชาต เกตุไทย

16 NUTRILITE ดวีนั สปุระดษิฐอาภรณ์

17 NUTRILITE เบญจรตัน์ - สชุาต ิสทุนิเผอืก

18 NUTRILITE สมุทร - นนัทนา สขุประเสรฐิ

19 NUTRILITE วรเดช ไตรวจิติรคุณ - ดวงกมล สจุนิโน

20 NUTRILITE เสาวลกัษณ์ โตรกัตระกลู

21 NUTRILITE จกัรกฤษณ์ - เจนเนตร นิตสิริ ิ

22 NUTRILITE วภิาวรรณ อรุณประเสรฐิ

23 NUTRILITE ลกัขณา - ถาวร ไชยเดอืน

24 NUTRILITE สรุนิทร ์- ประยง วรรธนพฒุพิงศ์

25 NUTRILITE อนิป ัน๋ - นงคนุ์ช ไชยมงคล

26 NUTRILITE นิรดา - ธนชั ธนะวรโชติ

27 NUTRILITE ภรูวิจัณ์ - ชวนัรตัน์ มตัตะธนนัตช์ยั

28 NUTRILITE คมสนั องัคณานุพงศ ์- เบญจวรรณ เทศะศลิป์

29 NUTRILITE วงเดอืน - ชยัยงค ์วนัดี

30 NUTRILITE สราวธุ - บุญพา ทองใบใหญ่

31 NUTRILITE กนกพร นิตวิรรณอมร

32 NUTRILITE จริวทิย ์- วรานิษฐ ์อารยิะดลิกวงศ์

33 NUTRILITE บุญสง่ - บรรจง อุ่นวงค์

34 NUTRILITE ศกัดา - ภทัรวด ีนาราวงศ์

35 NUTRILITE เรงิศกัดิ ์ศริเิกตุ

36 NUTRILITE ชลติ อนุไวยา - ทศันีย ์ผลศิร

37 NUTRILITE ธวชัชยั - พศิมร ขวญัจนัทร์

38 NUTRILITE สพุฒัน์ สดุเสนาะ

39 NUTRILITE นภสันนัท ์เกษมวริยิกจิ - อ านาจ ทองเชือ้

40 NUTRILITE สมเกยีรต ิ- ละอองแกว้ อศัวตรรีตันกุล

41 NUTRILITE ประเสรฐิ - ล าดวน ศรนรนิทร์

42 NUTRILITE สมพร ศรบีณัฑติกุล

43 NUTRILITE สนุทร ีอารชียัญะรตัน์

44 NUTRILITE พชัราภรณ์ - อลงกต โกศลัวทิย์

45 NUTRILITE ไพพศิ - ไพศาล จนัทรสอน(2)

46 NUTRILITE เผา่พงศ ์- จนิดารตัน์ สนุทร

47 NUTRILITE หา้งหุน้สว่นจ ากดั บเีจไลฟ์

48 NUTRILITE นนทพร - ธนวฒัน์ คนเทศ(2)

49 NUTRILITE สมเดช - สพุฒัน์ บลิอบัดุลลา่ห์

50 NUTRILITE อนงค ์- เรอืง มณศีรี

ประกาศรายช่ือผู้ได้รบัสิทธิรายการพิเศษ Nutrilite Top 2000 Sales of the Year 2018

 -  เริม่ใชส้ทิธพิเิศษในการซือ้สนิคา้ใหม่หรอืโปรโมชัน่ของผลติภณัฑน์ิวทรไิลทใ์นชว่ง "ก่อนวนัเปิดจ าหน่ายทัว่ไป" ไดต้ัง้แต่ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
 -  รายชือ่ดงัต่อไปนี้เรยีงตามรหสั ABO  ไม่ไดเ้รยีงล าดบัคะแนนยอดบวีแีต่อยา่งใด
 -  บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการประกาศผลเฉพาะผูท้ีป่ฏบิตัติามกฎจรรยาบรรณ และระเบยีบปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิของบรษิทั แอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เท่านัน้ 
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51 NUTRILITE ทรงพล - ชเิอะ บุญประเสรฐิ

52 NUTRILITE มณัฑนา คลา้ยมัง่ - กษดิศิ โพธิบุ์ญ

53 NUTRILITE ปรยีนนัท ์- ธติพินัธ ์สภุาพ

54 NUTRILITE อตพิร เพชรชทูอง

55 NUTRILITE ณฎัฐศ์กัย ์อภชิยั - กรณษา จริขจรชยั

56 NUTRILITE สริกิารย ์ลนีะไตรสรณ์ - สริชิยั ศริมิหามงคล

57 NUTRILITE ศรินิทร - เฉลมิ มธีรรม

58 NUTRILITE ธดิารตัน์ งามศรี

59 NUTRILITE ขวญัลดา จนัทาพรหม - ฉตัรชยั ชืน่สวุรรณา

60 NUTRILITE ธญัณภทัร ์สกุลทอง

61 NUTRILITE ดลชนก ประยรูหงษ์ - หริญั ทบัทอง

62 NUTRILITE นิพนธ ์- เตอืนใจ อุเทน

63 NUTRILITE อทิธพิล อ่อนทองหลาง - รญัยล์ภสัส ์เจรญิรอย

64 NUTRILITE ณฐัชยนัต ์สทุนิเผอืก

65 NUTRILITE อจัฉรา แผลงฤทธิ ์- สวุจิกัขณ์ ธรรมชยัพจน์

66 NUTRILITE เลอสริ ีลีใ้จประสงค ์- สมศกัดิ ์ลีส้มประสงค์

67 NUTRILITE สรุยี ์มุหะ

68 NUTRILITE วรญัญา บุญเรอืง - สหรฐั หวงัเจรญิ

69 NUTRILITE สดุาดวง สญัจรรตัน์ - ส าราญ ม่วงศรทีอง

70 NUTRILITE สนุนัทา - สวุทิย ์เหลา่พพิฒัน์ภญิโญ

71 NUTRILITE สมใจ - ไพบูลย ์เสอืข า

72 NUTRILITE วาสนา พงศส์ริิ

73 NUTRILITE ประพศิ รัง้แท้

74 NUTRILITE สวุฒัน์ อนิทราไสย

75 NUTRILITE มานสั ทรพัยม์ชียั

76 NUTRILITE พงษ์พนัธ ์เพช็รจ์นัทร ์- ยวุธดิา ไชยด า

77 NUTRILITE ภรีดา วฒันานุกจิ

78 NUTRILITE ภทัรพงศ ์จนัโทภาส - ลดัดา แต่งสอาด

79 NUTRILITE กิง่กาญจน์ ถกแง่น

80 NUTRILITE จนิตนา - ปรเียศ ชนะพงศ์

81 NUTRILITE ณฏัฐวรี ์เจย้ชมุ - วศนิ ตนัสรุยิวงศ์

82 NUTRILITE ปฐมา คงโพธิ ์

83 NUTRILITE จรนิทรท์พิย ์- ทายวฒุ ิอภธิรรมณพ

84 NUTRILITE ศรุต ิกติตมิหาชยั

85 NUTRILITE ชนานุช พนัธุพ์ยคัฆ์

86 NUTRILITE สรุางค ์- สริอินนัต ์สมทิธอ์ษิฎ์

87 NUTRILITE กรกฤช แสงทองสทิธโิชค

88 NUTRILITE จริาย ุรตันานุภาพ

89 NUTRILITE จรรยา - สรุกจิ ทองดี

90 NUTRILITE วนัวสิาข ์ศรภีวูงศ์

91 NUTRILITE ชลธดิา วนาสนองคุณ

92 NUTRILITE นภนนัท ์คงสกุล

93 NUTRILITE กญัญ์ชสิา - วชัรนนท ์อารยางกรู

94 NUTRILITE มนูญ - ดวงฤทยั หมวดเอยีด

95 NUTRILITE ณฐัวฒัน์ ลิม้สนุทรากลู

96 NUTRILITE นฤมล แกว้ชนิ

97 NUTRILITE ศศเิพญ็ โพธพินิ

98 NUTRILITE วทิรู อมรรตันพนัธ์

99 NUTRILITE ธญัญา - สมหทยั ปลอดทองสม

100 NUTRILITE วรลกัษณ์ - อวยชยั จาตุรพนัธ์
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101 NUTRILITE อรุณ ี- สรุยินั ยารวง

102 NUTRILITE ลกัขณา สกุลสงเคราะห์

103 NUTRILITE ดลเลาะ - อุไร สนัโต๊ะเหลบ็

104 NUTRILITE สกุญัญา อ ามะเหยีะ - โสภณ เครอืภู่

105 NUTRILITE ณฌิชนนัทน์ ลขิสทิธิว์งศ์

106 NUTRILITE รณิฤทยั คุวนิทรพ์นัธุ์

107 NUTRILITE จรวยพร - สทุธริตัน์ มสีวุรรณ

108 NUTRILITE วรศิว ์- ธนัยวนั สนัตธิรารกัษ์

109 NUTRILITE วภิาพร เวทสนัเทยีะ - ทรงสจั แจ่มพงษา

110 NUTRILITE นนททรพัย ์- เสาวลกัษณ์ นิลเดช

111 NUTRILITE นิฮาลเีม๊าะ มุหะ

112 NUTRILITE ณฐัชรนิธร ญาณกรพนัธุธ์นา

113 NUTRILITE ตฤณกร เกตุกุลพนัธ ์- ณุตรา พงษ์สผุล

114 NUTRILITE ชษิณุพงศ ์ปรญัชยัชญานนท์

115 NUTRILITE นราวชิญ์ ลิม้ตระกลู - นิภาพร เดโชเกยีรตถิวลัย์

116 NUTRILITE วรรณวไิล กุลบุตร

117 NUTRILITE สณัหอ์มร วชิยันิษฐ ์- พชัราวลยั สขุส าราญ

118 NUTRILITE สมุาภรณ์ - ววิฒัน์ อศัวนภ

119 NUTRILITE กมัพล พสธุารตัน์ - สธุดิา จรีะพนัธุ

120 NUTRILITE พวงผกา ศาลาน้อย - ณฐัวฒัน์ ไพศาลยทุธ

121 NUTRILITE พนิชสรณ์ เกดิศริ ิ- สกุล สถานนทช์ยั

122 NUTRILITE กรกญั รตันเมธานนท์

123 NUTRILITE ปิยะมาภรณ์ อึง๊โพธิ ์- ชยักรชิ ภาคสมบูรณ์

124 NUTRILITE ไพลนิ ศรหีริญั

125 NUTRILITE ฉฐัจุฑา อคัรพงศไ์พศาล - พจน์พงศ ์จ าเรญิบุญประคอง

126 NUTRILITE พมิพว์มิล ชยัเรอืงวทิย์

127 NUTRILITE จริาภรณ์ - บรรเลง ค าเกตุ

128 NUTRILITE พชัราวด ีวงศม์าแสน

129 NUTRILITE สดุจติตรา จนิตสถาพร

130 NUTRILITE วฒันา มานีวงษ์ - จุรพีร ชาญโชตริตัน์

131 NUTRILITE อณัณ์ญาลกัษณ์ ภมูพินัธ ์- ไตรรงค ์เยาวด์ว้ง

132 NUTRILITE องัสนา จนัฤาไชย

133 NUTRILITE ประทนิ - ธญัญรตัน์ ชยัมงคลศกัดิ ์

134 NUTRILITE นิลยา นาค า - ศรณัภสัร ์สมบุญธรรม

135 NUTRILITE ธรีศกัดิ ์ตนัตภิาคย ์- มนญัญา จุลพนัธ์

136 NUTRILITE ธนิต อญัญธนากร - ประไพพมิพ ์วงกต

137 NUTRILITE วณีา - สมชาย วเิศษธนากร

138 NUTRILITE สารศิา มโนพญา

139 NUTRILITE วมิลลกัษณ์ ลาภนิมติรชยั - จรีวฒุ ิพสธุาสถติย์

140 NUTRILITE ธนญัญา ประดษิฐธรรม - กมลชยั เพิม่พลกูจิ

141 NUTRILITE นภาพฒัน์ - เฉลมิชยั ภมูะพานิช

142 NUTRILITE สรุางค ์แซ่ลิม่

143 NUTRILITE สนุทรภีรณ์ สทุธมิาลย์

144 NUTRILITE เดชธนา - ภคมน ชาญอนุวตัร

145 NUTRILITE ธรีพร ไชยโห๊ะ

146 NUTRILITE วรรณฤด ีกสวิฒันาวฒุิ

147 NUTRILITE นิภาพร เทพานนท์

148 NUTRILITE บุญเรยีง - บุญโชต ิชมุเอยีด

149 NUTRILITE ธนา โพธิท์อง - กุลธดิา บุญตระกลู

150 NUTRILITE วนัชยั กอประเสรฐิสดุ
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151 NUTRILITE ปียน์ฎา รกัษ์ไพเศษ

152 NUTRILITE วลิาวลัย ์ชวีประทปี

153 NUTRILITE สติานนท ์- สฤษฎ์ พฒันโสภณ

154 NUTRILITE ญาณชิศา เรอืงฉิม - กฤษฎิช์ากร เทพลบิ

155 NUTRILITE อรทยั โยทะชยั - อุทยั โง่นแน่น

156 NUTRILITE ณฏัฐ ์มิง่แกว้

157 NUTRILITE ณฐัฐภฏั ชยัสวุรรณรกัษ์(2)

158 NUTRILITE วฒันาภรณ์ ปราบภยั

159 NUTRILITE ศุภปกรณ์ - นนัทยิา กติยาธคิุณ

160 NUTRILITE วมิลรตัน์ กนัตงักุล

161 NUTRILITE ณรงศกัดิ ์ลิม้ตระกลู

162 NUTRILITE โศภษิฐา ควนพลูผล

163 NUTRILITE ชนมช์นก มุททารตัน์

164 NUTRILITE ชนนัต ์คุณชยางกรู - บ ารุงรตัน์ กลิน่ก าธรกุล

165 NUTRILITE ทองจนัทร ์อุ่นเจรญิ

166 NUTRILITE รญัจวน เปียโคกสงู - สลุรีตัน์ บุตรดา

167 NUTRILITE วนิดา - สรุตัน์ น้อยจนัทกึ

168 NUTRILITE นนทยา นวศลีวตัร์

169 NUTRILITE พชัรา - เอกชยั เหลา่ภกัดพีงศ์

170 NUTRILITE วภิาว ี- ยมนา กลบัคุณ

171 NUTRILITE ปณัฑารยี ์ไตรตน้วงศ์

172 NUTRILITE ธเนศ - หทยัขวญั ประยรูสขุ

173 NUTRILITE ชนากานต ์หวงัเจรญิ

174 NUTRILITE อนงคน์ิต - เชดิชาย จ านงชอบ

175 NUTRILITE มณรีตัน์ จนัสะดวง

176 NUTRILITE เฮยีงเอง็ แซ่ห่อ

177 NUTRILITE กมลทพิย ์ผาดศรี

178 NUTRILITE ศกัดิส์ทิธิ ์ดษิฐลกัษณ์

179 NUTRILITE พทัธธ์รีา อนิทุภตูิ

180 NUTRILITE ปิยรตัน์ วงศช์ยั

181 NUTRILITE เกศกนก ธงหมิะ

182 NUTRILITE ดารารนิทร ์- วเิชษฐ ไวยวฒุิ

183 NUTRILITE อาณตั ิวริยิพงศร์ตัน์ - ชสิา โหมดวจิติร

184 NUTRILITE ประนอม ตุม้เทยีน

185 NUTRILITE วรนัตภ์รณ์ - เรอืงเกยีรต ิสทุธนินัทโชติ

186 NUTRILITE กองแกว้ อนิทรสขุ

187 NUTRILITE ยาใจ จารุวฒันะ

188 NUTRILITE จตุรงค ์ธนะปุระ - ธนัยส์ติา อภวิริยิชยักุล

189 NUTRILITE พสมุนต ์องิคุทานนน์

190 NUTRILITE มานิตา เอีย่มวสนัต์

191 NUTRILITE กฤตยิา - พสิยั สขุเกษม

192 NUTRILITE อรรถพล ใจสขุ - มชัฌมิา ศริรวฒัน์

193 NUTRILITE ปาณสิรา - ยคุล ชนะสทิธิ ์

194 NUTRILITE วรรณภา - บพติร ชาวนาพลิาภ

195 NUTRILITE แพรว แคมงคลสขุ

196 NUTRILITE ขนิษฐา - ภศุวณฐั ภนู ้าเสยีง

197 NUTRILITE สนุิสา ขนอม

198 NUTRILITE อนิทริา ทพิยด์ ี- นิตพิฒัน์ ตีส่วุวีฒัน์

199 NUTRILITE นิธริุจน์ นนทช์ยันพวชัร

200 NUTRILITE นพดล อศัวรุ่งเรอืงลาภ - กนกจนัทร ์แสงหริญั



No. Business Line  Name

ประกาศรายช่ือผู้ได้รบัสิทธิรายการพิเศษ Nutrilite Top 2000 Sales of the Year 2018

 -  เริม่ใชส้ทิธพิเิศษในการซือ้สนิคา้ใหม่หรอืโปรโมชัน่ของผลติภณัฑน์ิวทรไิลทใ์นชว่ง "ก่อนวนัเปิดจ าหน่ายทัว่ไป" ไดต้ัง้แต่ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
 -  รายชือ่ดงัต่อไปนี้เรยีงตามรหสั ABO  ไม่ไดเ้รยีงล าดบัคะแนนยอดบวีแีต่อยา่งใด
 -  บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการประกาศผลเฉพาะผูท้ีป่ฏบิตัติามกฎจรรยาบรรณ และระเบยีบปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิของบรษิทั แอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เท่านัน้ 

201 NUTRILITE ไพโรจน์ ผนัโพธิ ์

202 NUTRILITE แคทรยีา ชา้งบุญชู

203 NUTRILITE วภิา เตง็มิง่ - เจษฎา ศกัดิเ์พช็ร

204 NUTRILITE ณชัชา ศริริงัคมานนท์

205 NUTRILITE จริาภรณ์ - ด ารงค ์สมุาลยศกัดิ ์

206 NUTRILITE วไิลรตัน์ อนิทรส์วา่ง

207 NUTRILITE ณฐัธยาน์ ลมิปิรชัต์

208 NUTRILITE นรากร - คุณเดช ทรงคุณภรณ์

209 NUTRILITE คมกฤษณ์ - พชัรา ทศัคร

210 NUTRILITE นิภารตัน์ - สมชาย ประพนัธ์

211 NUTRILITE นปกรณ์ ธรรมคุณ - สวุมิล เวสารชักจิ

212 NUTRILITE กานต ์ศรเีรอืง

213 NUTRILITE บุญเรอืน สายเนตร

214 NUTRILITE ชญานิน คงมณี

215 NUTRILITE อรุณโรจน์ เอือ้นิกรชน

216 NUTRILITE จารุกร พบทีพ่ ึง่

217 NUTRILITE กาญจนา จทูาร ี- จกัรนิทร ์จ าปานิน

218 NUTRILITE นฤภร - ไตรรตัน์ จนัทรโ์ชตญิาณ

219 NUTRILITE วรนิทรล์ดา ชาญวรีะศกัดิ ์

220 NUTRILITE เสารรตัน์ ภทัรฐตินินัท์

221 NUTRILITE นิรวทิธ ์อัง้อารยี์

222 NUTRILITE สนุี - วริยิะ จ าจด

223 NUTRILITE สรุเศรฐ - สมุาล ีคลงันาค

224 NUTRILITE บุญลมื เพิม่สนิ

225 NUTRILITE เสนี - เยน็ตา โพธิม์ลู

226 NUTRILITE สรุนิทร ์โตสโุขวงศ ์- ชญานิษฐ ์ชาญพรพพิฒัน์กจิ

227 NUTRILITE จริะภา - นพรตัน์ พนัธุเศรษฐ์

228 NUTRILITE อนนัต ์อภริฐัสนัต ิ- นิภา สรุนารถ

229 NUTRILITE จริาพร - กฤษรกัษ์ กิง่แสง

230 NUTRILITE สมศร ี- วสนัต ์หอมชว่งทรพัย์

231 NUTRILITE ฐติริตัน์ สตัยซ์ือ่ - ฉตัรธรีพล สรุสริจิริากุล

232 NUTRILITE ณพฐัธกิา กฤษฎิห์ริญัทวี

233 NUTRILITE อุไรวรรณ จนัทรโรทยั

234 NUTRILITE กติตพิงศ ์หวงั - มณฑกานต ์แซ่ตัน๋

235 NUTRILITE ชตุกิาญจน์ เจรญิผล

236 NUTRILITE โสฬส ธนิกกุล - สภุาพร ขนุเทีย่งธรรม

237 NUTRILITE สมหมาย - วนัเพญ็ รกัษ์ชชูืน่

238 NUTRILITE ลัน่ทม - พชิติ บุญคุม้

239 NUTRILITE พทุธกรณ์ พฒันศกัดิ ์

240 NUTRILITE กษดิศิ วเิศษธนากร

241 NUTRILITE สจุติรา ทรรศนียพ์งษ์

242 NUTRILITE เดชชาต ิศรเีณร - อรวรรณ ปานผอบ

243 NUTRILITE ดงัเถดิ จติอนนัตพร - คงจะด ีศรหีานวล

244 NUTRILITE ปณัณ์ชติา ทองรกัสนิท

245 NUTRILITE รศัม ีบุญครอง - สพุจน์ วรนุชกุล

246 NUTRILITE ฉฐัวฒัน์ ถาวรสริวิทิย์

247 NUTRILITE เจษฎากร เหลา่ดารา - วรรณเพญ็ แกว้มาลยั

248 NUTRILITE เนาวรตัน์ - สขุสวสัดิ ์อธปิญัญาพนัธุ์

249 NUTRILITE นลนิี - พอล สตเีฟน สโกฟิลต์

250 NUTRILITE กาหลง ขวญัมงคล - ปราโมทย ์พลทูรพัย์



No. Business Line  Name

ประกาศรายช่ือผู้ได้รบัสิทธิรายการพิเศษ Nutrilite Top 2000 Sales of the Year 2018

 -  เริม่ใชส้ทิธพิเิศษในการซือ้สนิคา้ใหม่หรอืโปรโมชัน่ของผลติภณัฑน์ิวทรไิลทใ์นชว่ง "ก่อนวนัเปิดจ าหน่ายทัว่ไป" ไดต้ัง้แต่ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
 -  รายชือ่ดงัต่อไปนี้เรยีงตามรหสั ABO  ไม่ไดเ้รยีงล าดบัคะแนนยอดบวีแีต่อยา่งใด
 -  บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการประกาศผลเฉพาะผูท้ีป่ฏบิตัติามกฎจรรยาบรรณ และระเบยีบปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิของบรษิทั แอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เท่านัน้ 

251 NUTRILITE อุไรวรรณ - อณฐัชยั เอีย่มสวุรรณ์

252 NUTRILITE เสาวลกัษณ์ วัน่เซ่ง

253 NUTRILITE กาญจนา - พพิฒัน์ วชิยัดษิฐ์

254 NUTRILITE ศริพิร พรมใส

255 NUTRILITE วไิลลกัษณ์ เจรญิพทิกัษ์

256 NUTRILITE กรกฎ จติเยน็

257 NUTRILITE ชยัวฒัน์ สทุธชิยัรตันา

258 NUTRILITE ณชิชา แกว้นุ้ย - สโรจน์ โสภณ

259 NUTRILITE มนสัพาสน์ กุลฤดชีนะพงศ์

260 NUTRILITE ฤทธดิล ธรีเนตร

261 NUTRILITE พมิพช์ญา ขรุทีรพัย ์- กฤษฎนิฐ ์ทองจนัทร์

262 NUTRILITE จติตมิา - เฉลมิพล กระแสรตัน์

263 NUTRILITE วชัรพล ศรสีงคราม

264 NUTRILITE พชัราภรณ์ - สทิธพิงษ์ บณัฑติภวูนนท์

265 NUTRILITE คนัธรส จวิสวสัดิ ์

266 NUTRILITE ทมิพกิา สขุลาภวทิยาคุณ

267 NUTRILITE ศริกิุล - ธวชั ลภัพงศส์มบตัิ

268 NUTRILITE สนุทร - สารภ ีเพง็หนู

269 NUTRILITE อมรนิทร ์อศัวเทวานนัท ์- กลัยากรณ์ วชิยั

270 NUTRILITE ณวชิวรรณ ชยัสนธริตัน์

271 NUTRILITE บุญทรพัย ์ชนะกุล - คนึงนิตร ์เทพปาน

272 NUTRILITE ประกติ - ทพิยถ์าวร ภรูสีถติย์

273 NUTRILITE สนุทร - นงคนุ์ช โคหนองบัว่

274 NUTRILITE สมใจ - สลกัจติ ป้องมาลา

275 NUTRILITE กติตวิฒัน์ เรอืงฐติริกัษ์

276 NUTRILITE ศราวธุ ทองดง - สรญา อรรถรุ่งโรจน์

277 NUTRILITE ศริพิร เรอืงวฒันไพศาล

278 NUTRILITE รุจริา - อ าพล แยม้เยือ้น

279 NUTRILITE รุ่งทวิา กติตเิชษฐ์

280 NUTRILITE ศริลิกัษณ์ - ชชูาต ิศรจีนัทรอารี

281 NUTRILITE บุษกร โชตนินทพร

282 NUTRILITE ธรีนาฏ เจนประเสรฐิ - อทิธพิล สติะหริญั

283 NUTRILITE ณรีนุช ทดัแกว้ - ชณฐักฤช เทพมนิทร์

284 NUTRILITE นภาพร กุผาลงั

285 NUTRILITE ธนมณ เอกฐานุตต ์- อดนินัท ์อภชิาตากร

286 NUTRILITE พทิยา ส าเรจ็ - รภทัร โรจน์รตันานนท์

287 NUTRILITE จริกติติ ์ไทรทอง

288 NUTRILITE สบืศกัดิ ์คมเจษฎา - ศริลิกัษณ์ มมีาก

289 NUTRILITE วรายทุธ กมัพลานุวงศ ์- ยพุด ีศรทีอง

290 NUTRILITE นภกุล พฒัน์ชว่ย - ธนกร ฤทธศิกัดิ ์

291 NUTRILITE อรวรรณ ทพิยม์งคลศลิป์

292 NUTRILITE สธุดิา กจิตพินัธ ์- MOUAYAD HAYATI

293 NUTRILITE สรพล ธรีคุณวศิษิฎ์ - อาภสัรา กุลธรานนัท์

294 NUTRILITE ณชัชารนิทร ์นพบุญญาสวสัดิ ์

295 NUTRILITE ณฐัชนก วฒันเกตุกุล

296 NUTRILITE เชดิชยั - สกุญัญา มเีอยีด

297 NUTRILITE วทิติ ใจคง - เสาวนีย ์วงัคะฮาต

298 NUTRILITE กุณฑล ฉตัรพทิกัษ์โชค

299 NUTRILITE พคนิ หมืน่แหล่

300 NUTRILITE จริาภรณ์ ขาวสวุรรณ์



No. Business Line  Name

ประกาศรายช่ือผู้ได้รบัสิทธิรายการพิเศษ Nutrilite Top 2000 Sales of the Year 2018

 -  เริม่ใชส้ทิธพิเิศษในการซือ้สนิคา้ใหม่หรอืโปรโมชัน่ของผลติภณัฑน์ิวทรไิลทใ์นชว่ง "ก่อนวนัเปิดจ าหน่ายทัว่ไป" ไดต้ัง้แต่ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
 -  รายชือ่ดงัต่อไปนี้เรยีงตามรหสั ABO  ไม่ไดเ้รยีงล าดบัคะแนนยอดบวีแีต่อยา่งใด
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301 NUTRILITE ธนิดา เสตะเมธากุล

302 NUTRILITE อญัภรณ์ - ธรีะบูรณ์ จุฑากาญจน์

303 NUTRILITE อรรถวทิย ์ภรูวิมิลชยั

304 NUTRILITE ภกัด ี- สพุรรณ ีสรรเสรญิอารี

305 NUTRILITE อรศิรา ทมิพทิกัษ์ - ธนบตัร จติตอ์ านวยศกัดา

306 NUTRILITE ไพลนิ จติตด์ี

307 NUTRILITE วณฐักมล กวนชา

308 NUTRILITE ธนญัพฒัน์ พพิทัธพลูชยั - ณชิกานต ์เครอืสน

309 NUTRILITE กติติท์สั สรุยิะไชยรดี

310 NUTRILITE ถนอม - นิพนธ ์ภบิาลศกัดิ ์

311 NUTRILITE จุฑามาศ เตชะวงศอ์มร

312 NUTRILITE สทิธนินท ์บุญไธสง

313 NUTRILITE สาโรช - ทพิย ์พรหมณี

314 NUTRILITE ศริวิรรณ จนัทรพ์ึง่พราย

315 NUTRILITE ฐติพิรรณ เกนิสม - สรุศกัดิ ์โอสถธนากร

316 NUTRILITE พชิญ์ฌา หริญัชฬุหะ

317 NUTRILITE พงศธร ศริธิร

318 NUTRILITE เดชา - โสภติา เนตรสวา่ง

319 NUTRILITE สคุนธรส - เฉลมิพล ศริภิมู ิ

320 NUTRILITE ธรีชยั ภญิโญ - ดวงกมล วรรณพฒัน์

321 NUTRILITE มาโนช - วนัด ีกจิพศิุทธิ ์

322 NUTRILITE พรรณ ีตวิฒันาสขุ

323 NUTRILITE ภสัสรว์รตัน์ พรหมจมร

324 NUTRILITE นเรศ ชยัประสทิธิก์ุล - เหม่ แซ่เห่อ

325 NUTRILITE อภริภรณ์ วงศน์ิมติรกุล

326 NUTRILITE ศนนัทช์ยั - จริพร ทพิยม์นตรี

327 NUTRILITE ชนิดา - ธนเดช พึง่ชาญชยักุล

328 NUTRILITE สมัฤทธิ ์ประทุมทา

329 NUTRILITE รชัต นาส าราญ - จติตราภรณ์ วจิติรชัว่กาล

330 NUTRILITE วรวฒุ ิแจ่มศรี

331 NUTRILITE เรอืงรตัน์ พาลพา่ย

332 NUTRILITE ธเนศ เลศิสนัตธิรรม

333 NUTRILITE สถติย ์- รืน่ฤทยั อนิแถลง

334 NUTRILITE ดษิยทศั - ธรรมพร สมิะวฒันา

335 NUTRILITE อศัณา ปิยสรุประทปี

336 NUTRILITE วจนิา - สชุาต ิหนูแกว้

337 NUTRILITE ทศันีย ์ประไวย์

338 NUTRILITE จุฑามาศ กลิน่แยม้ - กฤษณะ ม่วงแนม

339 NUTRILITE เดชาณฐั - นนัทชาณา ศริตินัตราภา

340 NUTRILITE วาทติ พ. - ดวงฤด ีนิตยน์รา

341 NUTRILITE ธนกานต ์พฤกษจ ารญู

342 NUTRILITE จกัรชยั เรอืงชานนท์

343 NUTRILITE เลศิพไิล - รฐัพงษ์ ทานศลิ

344 NUTRILITE ปราณ ีศริบุิรี

345 NUTRILITE วรกฤตย ์วรกุลเสถยีร

346 NUTRILITE ณฐัพรรณ ศรมีุข

347 NUTRILITE อจัฉร ีสผีึง้

348 NUTRILITE เกศรนิทร เจนนภาภณัฑก์จิ - พอเจตน์ คนดี

349 NUTRILITE โกสมุ - ประหยดั สวสัดิพ์นู

350 NUTRILITE ฤทยัรตัน์ ณ เมอืงยอง - PHILIP PANG CI JIN
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351 NUTRILITE ศกิติ อุดมคุณากร

352 NUTRILITE พมิล คงเอยีด

353 NUTRILITE ธราพงษ์ สขุส าราญ

354 NUTRILITE อภวิชิญ์ จนิารกัษ์พงษ์ - นุอร สภุติรานนท์

355 NUTRILITE สารตัน์ ตัง้เขตการ - ปภาวรนิท ์ใจวอ่ง

356 NUTRILITE กาญจนา - สจุนิต ์แกว้บวั

357 NUTRILITE พรปวณ์ี หาลาภ - มานพ มจี ารสั

358 NUTRILITE บุญน า ปรชีา

359 NUTRILITE พรกฤษณา - เชดิชยั ทองขาว

360 NUTRILITE อภริตัน์ - สทิธกิร มะลิ

361 NUTRILITE ธณดล เศยีรอนิทร์

362 NUTRILITE พรีะพฒัน์ โชตวิเิศษอนนัต์

363 NUTRILITE ภาวนิ อนิส าอางค์

364 NUTRILITE ทพิวรรณ์ - อนุรตัน์ คงหวงั

365 NUTRILITE จ าลอง ทองยิง่ - กรอนทพิย ์จ าปาวตัตะ

366 NUTRILITE ยทุธกจิ แสงประดษิฐ ์- เบญจวรรณ เอีย่มสกุล

367 NUTRILITE ปนดัดา - สมภพ ชละเอม

368 NUTRILITE นิภาวรรณ มหาสรินิิยม

369 NUTRILITE ปญัญรฎัฐ ์พงศก์ล ่า - ชนิเรศ คสูถติสริพินัธุ์

370 NUTRILITE ณชิากานต ์บุตรผา

371 NUTRILITE เกษร เตยีวศริ ิ- ปณภฏั เอือ้วทิยา

372 NUTRILITE พชินี - เมธ ีหาญพานิช

373 NUTRILITE สพุตัรา อ ่าเจรญิ - พรีณฐั ไตรญาณ

374 NUTRILITE สธุญัญา - เทดิทลู รวยเจรญิทรพัย์

375 NUTRILITE สมทิธิ ์จริดลิก

376 NUTRILITE พมิพล์ดาพร เกรงิก าจรกจิ

377 NUTRILITE นินาท เพชรกลู

378 NUTRILITE สริกิาญจน์ สิง่ทีร่กักุลเดช

379 NUTRILITE พชรพร แยม้แสงสงัข์

380 NUTRILITE ชตุกิาญจน์ - โชคชยั คุม้โภคา

381 NUTRILITE ชนินาถ - ณฐัวฒุ ิแสนขนัตวิโิรจน์

382 NUTRILITE ปารณยี ์ทบัทมิเดมิ

383 NUTRILITE เสกสทิธิ ์ถอ้งพพิฒัน์

384 NUTRILITE ไอรณิ เกษมศกัดิ ์

385 NUTRILITE เสาวภา - ศุภชยั ยนิเสยีง

386 NUTRILITE พชิฌามญชุ ์อคัรวงศว์รศิ - วรียทุธ ธญัอนนัตก์ลู

387 NUTRILITE พตัชา นาสขุ - จกัรพงษ์ ศุภประเสรฐิ

388 NUTRILITE จริาวรรณ จตุรงคศ์กัดกิุล

389 NUTRILITE ผกาวรรณ์ - วริชั อยูย่ ิง่

390 NUTRILITE ณฐันร ีจนัทเปรมจติต์

391 NUTRILITE ธนพพิฒัน์ - ณฐันพนิ เลา้วทิยาวงศ์

392 NUTRILITE ณฐัวฒุ ิประสาสน์ศกัดิ ์- ปวชิญา บุญประทะทอง

393 NUTRILITE ภมูสิทิธิ ์อาจเดช - ศญิาภสัร ์วราประจกัษ์ศรี

394 NUTRILITE ชนิกา เตยีงสทิธวิฒัน์

395 NUTRILITE รตันากร ลาภรตันาภรณ์

396 NUTRILITE นนทกิาญจน์ เทพลบิ

397 NUTRILITE ชนะชยั จุลจริาภรณ์

398 NUTRILITE อายตุม ์ธรรมครองอาตม์

399 NUTRILITE ภทัรพฤกษ์ บุญบุตร

400 NUTRILITE สมเกยีรต ิสริกิรีตกิุล



No. Business Line  Name

ประกาศรายช่ือผู้ได้รบัสิทธิรายการพิเศษ Nutrilite Top 2000 Sales of the Year 2018

 -  เริม่ใชส้ทิธพิเิศษในการซือ้สนิคา้ใหม่หรอืโปรโมชัน่ของผลติภณัฑน์ิวทรไิลทใ์นชว่ง "ก่อนวนัเปิดจ าหน่ายทัว่ไป" ไดต้ัง้แต่ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
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401 NUTRILITE กะรตัชล สทิธเิลศิ

402 NUTRILITE กฤษฐานนัทน์ - กศฎิฐฐ์า สรุตรยิานนท์

403 NUTRILITE รตัตมิา ขาวสนิท - ปภากร บวัพนัธ์

404 NUTRILITE จุฑามาส แกว้ชมภพูาน

405 NUTRILITE ดวงจติร โตกราน

406 NUTRILITE ปรยีา ใหม่พมุมา

407 NUTRILITE ญญติน์งค ์ฐติวิราภรณ์

408 NUTRILITE ชนิดาภา จนัทรโ์ต - ศุภกจิ ไมเ้ขยีว

409 NUTRILITE ณชิารยี ์อนุศาสนรกัษ์

410 NUTRILITE อสมาภรณ์ ภกัดยีิง่

411 NUTRILITE เบญจวรรณ มุกเสถยีร

412 NUTRILITE พมิพล์ดา ประทาน

413 NUTRILITE สนุีรตัน์ - ธนเสฏฐ ์ภญิโญวชิาวงศ์

414 NUTRILITE ณฐัวฒุ ิหวายน า

415 NUTRILITE ก าพลศกัดิ ์ศรพีุ่ม - สลลิทพิย ์จนัดาวงษ์

416 NUTRILITE กลัยรตัน์ อารมณ์ชืน่

417 NUTRILITE นพรตัน์ สายแกว้

418 NUTRILITE บุษบา บุญมัน่

419 NUTRILITE พรประภา เลาหลดิานนท์

420 NUTRILITE บุษกร วชิยัดษิฐ

421 NUTRILITE สทิธโิชค สขุจนัทร์

422 NUTRILITE อมัพร - สรุยิา รตันปรญิญา

423 NUTRILITE นนทนตัถ ์โตชยามานนท์

424 NUTRILITE วสวตัติ ์ทองจ ู- พชัราภรณ์ แซ่เตยีว

425 NUTRILITE ฐฤวตัร ์ภนูิธพินัธุก์ุล

426 NUTRILITE พชิญานนั ศรสีวุรรณ

427 NUTRILITE ชตุมิา สนุทรพจน์ - บรพิสัก ์ประทุมทอง

428 NUTRILITE พลอยนภสั ภมูศิรธีนกฤษ - พรชยั พฤฒวิโรดม

429 NUTRILITE ชวนพศิ เจนธนอรรถกจิ

430 NUTRILITE พรชนินทร ์ยศเลศิลกัษณ์

431 NUTRILITE วนัทติา ตนัชวูงศ์

432 NUTRILITE ฐติริตัน์ ฆนาศยัอนนัต์

433 NUTRILITE ตรง กติตจิติต ์- วนัรว ีจติตป์ราณชียั

434 NUTRILITE สพุตัรา เพง็แจ่ม - จริวฒัน์ วเิศษชยัพงศ์

435 NUTRILITE ธนิดา สนุทรสาร

436 NUTRILITE สดุา ทรพัยแ์ยม้

437 NUTRILITE ศยามล ล าลองรตัน์

438 NUTRILITE เมธกิา - สายยนัต ์รตันรงัษี

439 NUTRILITE วนัเฉลมิ ศกัดิท์อง - ธนพล จนัทรกานตน์นท์

440 NUTRILITE ณฏัฐา สงวนวงศ์

441 NUTRILITE ชลธชิา ส าเรจ็กจิเจรญิ

442 NUTRILITE จรรยา - วทิยา กองสาสน

443 NUTRILITE สบืสกุล วฒันานิกร

444 NUTRILITE รสนนัท ์สอ่ีอน - สมบตั ิตนัตวิงษ์

445 NUTRILITE จริภทัร ตนัสขุชยั

446 NUTRILITE อลสิา จรรยา

447 NUTRILITE ภตัตมิา - วชัระ บุรพลกุล

448 NUTRILITE อรนุช โพธิห์อมศริิ

449 NUTRILITE นรนิทรร์ตัน์ คงจนัทรต์รี

450 NUTRILITE ชวลัพชัร เขยีวแท ้- ภาคนิ ชมภพูนัธ์
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451 NUTRILITE สรุรีตัน์ รงเรอืง

452 NUTRILITE อรกมล เพง็กุล - กรกฤษณ์ ยนืยงสวสัดิ ์

453 NUTRILITE อรรถสทิธิ ์- อภสันนัท ์สรุสิหีเสถยีร

454 NUTRILITE อสิรยี ์- ศริศิริป์ เตชประพาสวสั

455 NUTRILITE ยพุด ีมงคลรตันกาล

456 NUTRILITE เสาวรส บุญถนอม

457 NUTRILITE รุจพิร เตชทวฤีทธิ ์

458 NUTRILITE ปุณณาสา เจยีมพงศ์

459 NUTRILITE สารศิา แซ่ตัง้ - ชาญฤทธริณ สามารถ

460 NUTRILITE ธราธาร โฆษติานนท ์- พยงุศกัดิ ์ด ารงสกุล

461 NUTRILITE กุลวด ีเดชนพรตัน์

462 NUTRILITE สมดุลย ์เยาวพนัธุก์ุล

463 NUTRILITE วรทิธ ์ประภาวตั - หสัยา ธนูเทพ

464 NUTRILITE อนุสรณ์ แกว้กงัวาล

465 NUTRILITE เปมกิา กุลมาลา - ปิยพงศ ์สนุาวี

466 NUTRILITE เมตตา ศรไีชยลา - วริตัน์ มหาศาลประเสรฐิ

467 NUTRILITE สรุเกรกิ อ่อนสรุะทุม

468 NUTRILITE ชารณิ ีอยูไ่สว

469 NUTRILITE สทิธศิกัดิ ์งานรุ่งเรอืง - วราภรณ์ พนัโท

470 NUTRILITE สริพิชัร ์วเิชยีรรตัน์

471 NUTRILITE กมลวรรณ ยศสนัเทยีะ - พฒุพิงศ ์สามี

472 NUTRILITE นฐัณพชัร ์อภนิรเศรษฐ์

473 NUTRILITE รสรนิทร ์วรรณรตัน์

474 NUTRILITE สรุยิา ชชัวาลวาณชิยก์ุล

475 NUTRILITE ภคอร ดอนสถติย์

476 NUTRILITE อุไรรตัน์ โพธิท์อง

477 NUTRILITE ธญัญพทัธ ์เสถยีรมงคลรฐั - ธชัวศิว ์โฆษติทวไีพศาล

478 NUTRILITE กชกร สทุธศิกัดิ ์

479 NUTRILITE ชลธชิา - อนุรกัษ์ เอีย่มโอภาส

480 NUTRILITE ณฐัณชิา ชมดี

481 NUTRILITE สรุยีว์ลั กอบเงนิ - วชัรนิทร ์ตงัอ านวย

482 NUTRILITE ณวิฒันา จติวงศ์

483 NUTRILITE สภุาพร - ชยัวฒุ ิถวาย

484 NUTRILITE นิยดา สมบูรณ์ปกรณ์

485 NUTRILITE บรรเจดิ พลอาชา - ศรไีพร เอีย่มละออ

486 NUTRILITE พนัธุท์พิย ์- ประยทุธ ธงชยับรสิทุธิ ์

487 NUTRILITE อาพชัรา อยูเ่ปรม - พรชยั ข าปากพลี

488 NUTRILITE นิตยา อนิปฐม

489 NUTRILITE พกิุล เครอืแสนธ ิ- สาม นามชาย

490 NUTRILITE ดรุณ ีแสงศริอิมัพร

491 NUTRILITE นนัทนิจ อสิระธรรมกุล - อนนัตศกัดิ ์ทพิยพ์ญาชยั

492 NUTRILITE เฉลมิชยั เจรญิพร

493 NUTRILITE นนัทณ ีคมิพงษ์

494 NUTRILITE สพุรรณ กจิพฤกษ์ - ภทัรานิษฐ ์เอีย่มศรี

495 NUTRILITE องัคณา ศรเีณร

496 NUTRILITE อมัพาวรรณ สกุลประพณิพร

497 NUTRILITE บุญศริ ิจอืเหลยีง

498 NUTRILITE ธชัฐพงศ ์สนัตมิากร

499 NUTRILITE ธรีภทัร บานชืน่วจิติร

500 NUTRILITE ไพศษิฏ อาจแกว้
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 -  เริม่ใชส้ทิธพิเิศษในการซือ้สนิคา้ใหม่หรอืโปรโมชัน่ของผลติภณัฑน์ิวทรไิลทใ์นชว่ง "ก่อนวนัเปิดจ าหน่ายทัว่ไป" ไดต้ัง้แต่ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
 -  รายชือ่ดงัต่อไปนี้เรยีงตามรหสั ABO  ไม่ไดเ้รยีงล าดบัคะแนนยอดบวีแีต่อยา่งใด
 -  บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการประกาศผลเฉพาะผูท้ีป่ฏบิตัติามกฎจรรยาบรรณ และระเบยีบปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิของบรษิทั แอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เท่านัน้ 

501 NUTRILITE ศริอิร แยม้นาม

502 NUTRILITE ยลพชัร ์ชวลับูรอาภาสริ ิ- อภริกัษ์ ป ัน้สน

503 NUTRILITE ธบงกช เพือ่นชอบ

504 NUTRILITE วส ุพทิกัษ์เลา่สกุล - พรรณ ีจุลหริญั

505 NUTRILITE วศนิี ทรงพทิกัษ์กุล - วรวฒุ ิโรจนวภิาต

506 NUTRILITE โสมภสัสร สวุรรณวงค์

507 NUTRILITE กลัยา - เนชยั ฉิมเฉิด

508 NUTRILITE ขวญัขา้ว เศวตกนิษฐ ์- จตุัพล หมิารตัน์

509 NUTRILITE บุษรา ป้องแกว้

510 NUTRILITE ดลนภา - ครรชติ สขุสวสัดิ ์

511 NUTRILITE เกยีรตศิกัดิ ์ทองขาว

512 NUTRILITE จติรา - สทุนิ ใจวอ่ง

513 NUTRILITE พมิพจุ์ฑา พกิุลทอง - นพอนนัต ์ศรผีดุผอ่ง

514 NUTRILITE พชัราวด ี- เฉลมิพรนุพล มงัคสงิห์

515 NUTRILITE ชนกกฤษณภร - อศัวพ์ลนพ คชารภาเดชารชัต์

516 NUTRILITE ธชัภร - สรุชยั แตม้พดุซา

517 NUTRILITE บุญธติา สธนกุล

518 NUTRILITE อาทติย ์- ศรินิทพิย ์จวิะสมหวงั

519 NUTRILITE นนัณศุทธิ ์ตรฐีากุลนวตั

520 NUTRILITE สมภพ - จุไรพร กลัยาสริิ

521 NUTRILITE ปรารณิ ีสนิทวาจา - อดมั บรลิกัษ์

522 NUTRILITE กดิานาท จงประวตัสิกุล

523 NUTRILITE ปิยมน แซ่เตยีว

524 NUTRILITE วชิญ์ธวชั - วราฉตัร ชมภนุูช

525 NUTRILITE กฤษรดารศัม ์อยูค่ า

526 NUTRILITE ภาพร เศรษฐจกัษ์

527 NUTRILITE สภุาพร ป่ืนสวุรรณศกัดิ ์- สเุทพ พสวุณชิยก์ุล

528 NUTRILITE กานดา - ฉฐัวรทิธิ ์บุญศรภีริตัน์

529 NUTRILITE ยพุด ีพทิกัษ์ธรรม

530 NUTRILITE ณฐัฉรยีา อนิทรตัน์ - โสภณ งามเรยีบสกุล

531 NUTRILITE ณฐันนัทท์พิย ์บุบผาอาจ

532 NUTRILITE ปิยพร ค าแกว้

533 NUTRILITE อดชิยั ธรรมาภริมย์

534 NUTRILITE เนตรชนก ฟ ัน่แจง้

535 NUTRILITE เกษสดุา - สรุศกัดิ ์ปิยะโอสถสรรค์

536 NUTRILITE มงคล - วธีรา พรานสงูเนิน

537 NUTRILITE วงษ์อร ตัง้สขุอภโิชค

538 NUTRILITE ณฐัวด ีบุนนาค

539 NUTRILITE จุฑาทพิย ์ชมุภขูอด

540 NUTRILITE ธญัยธรณ์ - ธญัสทิธิ ์อภชิยัเลศิวฒันา

541 NUTRILITE ธรีภทัร ์พพิฒัน์วรคุณ

542 NUTRILITE เกีย๋งค า - นรนิทร ์สวุรรณนิยม

543 NUTRILITE ณฐัภาว ีพงษ์พนา

544 NUTRILITE กาญจนาถ สทิธยิโุณ

545 NUTRILITE จุฑารตัน์ มพีฤกษ์

546 NUTRILITE ณฐักา เตชะวบิูลยธ์รรม

547 NUTRILITE ประภาพรรณ ยิง่มบุีญ

548 NUTRILITE ธวชัชยั ม่วมกระโทก

549 NUTRILITE กฤช - สฎุาพร หุตะเศรณี

550 NUTRILITE นุชทนิี ชวนปญัโญ
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551 NUTRILITE ณชติชญา สวสัดปิาณี

552 NUTRILITE ธญัวลยั - เสยีงกมัปนาท จงูสขุ

553 NUTRILITE ทพิยว์รนิทร - ภาษติ ถาวรนนัท์

554 NUTRILITE พจวรรณ์ ผาอนิทร์

555 NUTRILITE ลลติา บรรเทงิสขุ

556 NUTRILITE ราศร ีเลศิศกัดิว์มิาน

557 NUTRILITE ณฏัฐณชิา สธุงษา

558 NUTRILITE อุษา ไพรศรี

559 NUTRILITE พศษิฐ ์- เกศวล ีภมูเิมอืง

560 NUTRILITE ณฐัธกิานต ์ศรสีวา่ง

561 NUTRILITE นพรตัน์ มศีลิป์ - นฐักาญ สิว่ไธสง

562 NUTRILITE ศุภมาศ - นธัทวฒัน์ พนูสยามพงษ์

563 NUTRILITE ณชัชา บุรพลกุล

564 NUTRILITE แพรวพรรณ ยามาซะกิ

565 NUTRILITE สญุาดา ทพิยเ์ทพ

566 NUTRILITE ตรรีชั ซมิะลาวงค ์- ธรีนาท ทองอุดม

567 NUTRILITE ภานี - เอกเดช รตรินัต์

568 NUTRILITE กมัปนาท สทุธมิาลย ์- จนิดาวรรณ แพทยข์มิ

569 NUTRILITE เกษ ตวงทอง

570 NUTRILITE ลกัษมภีสัสร ์ธนิกคุปต ์พุ่มรนิทร ์- ภเูมศร ์จนิดาจ

571 NUTRILITE พบูมาศ - ธเนศวร ศริอิาชวะวฒัน์

572 NUTRILITE กฤตพร แกว้ปราง

573 NUTRILITE วนัวสิาข ์คงศรี

574 NUTRILITE องัสนา - พจน์ รกัความสขุ

575 NUTRILITE นลนิภสัร ์พฒุจิติตพิงษ์

576 NUTRILITE อนนัตา นาอุดม - ดนยั ชุม่ชืน่สกุล

577 NUTRILITE โชตกิา ปดัทา

578 NUTRILITE นภาวรรณ จรญูวทิยากร

579 NUTRILITE จริชัยา เลศิสถติยว์งศ์

580 NUTRILITE พงศศ์กัดิ ์คณูสวสัดิ ์- กาญจนา อุกฤษ

581 NUTRILITE อนญัญา พรหมฟงั

582 NUTRILITE ภทัรชยั ชนิวสสุนิ

583 NUTRILITE สาวติร ีศรวีงศ ์- สมบุญ น้อยตาล

584 NUTRILITE อรพนิท ์นุกลูกจิเจรญิ

585 NUTRILITE ระเบยีบ ศรเีพยีงจนัทร์

586 NUTRILITE พรรวนิท ์สงิสอน - กติศิกัดิ ์เจรญิรตัน์

587 NUTRILITE รวชิญา บุญสนิ

588 NUTRILITE จริวรรณ - พทิยาคม ธรรมพทิกัษ์

589 NUTRILITE ทกัขวด ีเสถยีรภาพอยทุธ ์- ไพสฐิ พริยิะพงศ์

590 NUTRILITE มนญัญา กองคดิ

591 NUTRILITE กมลลดา - ยงเกยีรต ิกจิกอ้งขจร

592 NUTRILITE ขนิษฐา ใจยนิดี

593 NUTRILITE ณฐัชา เดอซูซ่า

594 NUTRILITE ศริพิร ปิยะภาค

595 NUTRILITE พงษ์ศกัดิ ์ธนะวฒันานนท์

596 NUTRILITE เตมิตระกลู ทองเนื้อแขง็ - ภทัรภร ลอ้เลือ่น

597 NUTRILITE พชัรนิ แสนแกว้

598 NUTRILITE ชโูชค ธนกจิจงดี

599 NUTRILITE ธรณศิร ชชูยัแสงรตัน์

600 NUTRILITE ธนัยพร สคุนธสโุชติ
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601 NUTRILITE เพญ็นภา - ภดูทิ สยัวฒุิ

602 NUTRILITE โสภณ สขุสวสัดิ ์

603 NUTRILITE อรรจมิา ตุลยนิษก์

604 NUTRILITE สารกิา กุลทอง

605 NUTRILITE สวุสา - กอ้งเกยีรต ิลมิป์ธนะ

606 NUTRILITE ปญัญ์ชวกรณ์ ตนัตวิชัรประกาย

607 NUTRILITE จติรลดา อนิทกาศ

608 NUTRILITE สรุยีพ์ร หฏัฐคุณ

609 NUTRILITE รนิทรล์ภสั - นิธโิรจน์ เลศิศรชียักุล

610 NUTRILITE สภุาพร ซมิะลาวงค์

611 NUTRILITE ภชัชนก วฒันาธญักร

612 NUTRILITE นลนิภสัร ์- ธนะเมศฐ ์องคะเลศิวงศ์

613 NUTRILITE ปรมิใจ จริพรสขุ

614 NUTRILITE ลดัดาวลัย ์วงศรไีข

615 NUTRILITE อาทติย ์- พณัณติา พฒุมิา

616 NUTRILITE กชพรรณ เพชรรตัน์

617 NUTRILITE สกุลรตัน์ - ทววีธุ สนุทรฉตัราวฒัน์

618 NUTRILITE กนกกาญจน์ ไชยพนัธ์

619 NUTRILITE กรชนก โชคทรพัย์

620 NUTRILITE จรรยา - รฐัภกัต ์ครีรีตัน์

621 NUTRILITE สาธนิี - สเุทพ สจัเดว์

622 NUTRILITE ณฐัพร สวรรคพ์รเพญ็

623 NUTRILITE ยอดมณ ีศรโีกเมนทร์

624 NUTRILITE สวุรรณ ีเกาะงาม

625 NUTRILITE กณัศฐ์ญาณ์ เกษมบุญชยั

626 NUTRILITE วชัร ีสนีนท์

627 NUTRILITE สทุธสิา บุษยานนท์

628 NUTRILITE เบญญาภา - ชโินทยั ทองทพิย์

629 NUTRILITE ภคมน ตงัทตัสวสัดิ ์

630 NUTRILITE สาวติร ีสธนกุล

631 NUTRILITE กญัญา คงคา

632 NUTRILITE นารรีตัน์ ดว้งแกว้

633 NUTRILITE อดุลย ์- ชลานุช แสงทอง

634 NUTRILITE ดารณั ครองทรพัย ์- ศราวฒุ ิเขยีวแสวง

635 NUTRILITE วลยัลกัษณ์ เลศิคุณาสรรค ์- วฒุพิงศ ์สขุสวสัดิม์งคล

636 NUTRILITE นงเยาว ์มณเีนตร

637 NUTRILITE นวลฉว ีศรสีขุ

638 NUTRILITE สญัญา ไชยพานิช

639 NUTRILITE พมิพสิรณ์ ดุลยพชัร ์- พรรค วฒันะโภคา

640 NUTRILITE ดรุณ ีสทุธริตันากร

641 NUTRILITE ดนุช ธรีธนาธร

642 NUTRILITE ทศวรรษ ชาระนนัท์

643 NUTRILITE ภานุ กจิตรงศริิ

644 NUTRILITE โชตอินนัต ์พลูสวสัดิ ์

645 NUTRILITE นิยารนิทร ์- วฒุวิฒัน์ พฒัน์ธนะชโูชติ

646 NUTRILITE วรญัญา เรอืงแกว้

647 NUTRILITE ณปภชั - ศุภกฤต จนัทรข์นุ

648 NUTRILITE ประเทอืง - ประชมุ โลห่ริญั

649 NUTRILITE ทตัพร ใจฉลาด

650 NUTRILITE ลกูแกว้ กรสนัเทยีะ
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651 NUTRILITE พรณชิา เลขยนั

652 NUTRILITE ธญัญ์รตัน์ ไตรสทุธิ ์

653 NUTRILITE ทศันีย ์ตุลยะปรชีา - ด ารงศกัดิ ์สจัจะมุนีวงศ์

654 NUTRILITE นนัทนา พึง่ทอง

655 NUTRILITE วรีานงค ์เศรษฐภกัดี

656 NUTRILITE จนัทรห์อม - ธวชัชยั พชิยัสวสัดิ ์

657 NUTRILITE ฐานนัดร ์ไบรนางกรู

658 NUTRILITE ชนากานต ์ธชัชนะชยั

659 NUTRILITE นิรนัดร ์- เอมอร จนิดานาค

660 NUTRILITE ณชิากร อุปแกว้ - ณฐัวฒุ ิบุญมี

661 NUTRILITE มานิตย ์ตัง้เจรญิ

662 NUTRILITE ภคัคณวฒัน์ เหมะเกยีรตกิร - พลอยนภสั เชษฐกุลรตัน์

663 NUTRILITE จนัทรตัน์ ศรธีนวบุิญชยั

664 NUTRILITE ศกานตภ์สัศ ์รภิาภณพฒัน์

665 NUTRILITE รุ่งทพิย ์ขาวบณัฑติ

666 NUTRILITE สมุามาลย ์เพช็รอ์ าไพ

667 NUTRILITE จรินนัท ์- วรีะศกัดิ ์ศรสีงค์

668 NUTRILITE ภทัราวรรณ ตงัทตัสวสัดิ ์

669 NUTRILITE จารว ี- สทิธเิดช ศรสีวุรรณพฒัน์

670 NUTRILITE นิตยา - อ านวย เปลีย่นค า

671 NUTRILITE วรีะญา ชว่งสม

672 NUTRILITE สรนีา แซ่ด่าน

673 NUTRILITE วชัร ีดว้งแกว้

674 NUTRILITE สรุจีนัทร ์สายโสภา

675 NUTRILITE นรรยโสภาคย ์สวสัดวิตัน์ - AARON LOH

676 NUTRILITE ดวงรตัน์ พรพรรณทวิา

677 NUTRILITE ฐติริตัน์ โฆษติสถาพรกจิ

678 NUTRILITE กุลธดิา - ชเูกยิรต ิสงิหห์า

679 NUTRILITE นพดล อุม้สนิ

680 NUTRILITE สาวติร ีโรจน์ประทกัษ์ - วศิวรี ์มาเสถยีร

681 NUTRILITE รชันี เมอืงทอง

682 NUTRILITE จุฑามาศ ป้องสี

683 NUTRILITE พรรณทร ีโชคไพศาล

684 NUTRILITE วาสนา มณโีชติ

685 NUTRILITE ณจัฉรยีา เปานิล - ศรทัธา เจยีมรตันจรสั

686 NUTRILITE ถาวร - นิอร จริเลศิไพบูลย์

687 NUTRILITE กติตศิกัดิ ์วศิรยีา

688 NUTRILITE ประพนัธ ์ชเูนตร

689 NUTRILITE ณฐันีย ์ฮายกุต์

690 NUTRILITE อมัภา บุญพานิช

691 NUTRILITE ศศธิร - ชนินทร ์มุสกิพนัธ์

692 NUTRILITE น ้าฝน โพธาราม - พนิิจ คลา้ยเกดิ

693 NUTRILITE ธามนั ชวีรจเลข

694 NUTRILITE ปกรณ์ บุญบูรพงศ์

695 NUTRILITE จนัทรกิาร ์นาคเทวญั

696 NUTRILITE มารษิา - ผดุงศกัดิ ์ยอดสวุรรณ์

697 NUTRILITE เป่ียมจติ ปทุมวนั

698 NUTRILITE จกัรพงษ์ วฒันรุ่งเรอืงยศ

699 NUTRILITE ปภพ ไชยพร

700 NUTRILITE ศรวษิฐ ์หลายรุ่งโรจน์



No. Business Line  Name

ประกาศรายช่ือผู้ได้รบัสิทธิรายการพิเศษ Nutrilite Top 2000 Sales of the Year 2018

 -  เริม่ใชส้ทิธพิเิศษในการซือ้สนิคา้ใหม่หรอืโปรโมชัน่ของผลติภณัฑน์ิวทรไิลทใ์นชว่ง "ก่อนวนัเปิดจ าหน่ายทัว่ไป" ไดต้ัง้แต่ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
 -  รายชือ่ดงัต่อไปนี้เรยีงตามรหสั ABO  ไม่ไดเ้รยีงล าดบัคะแนนยอดบวีแีต่อยา่งใด
 -  บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการประกาศผลเฉพาะผูท้ีป่ฏบิตัติามกฎจรรยาบรรณ และระเบยีบปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิของบรษิทั แอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เท่านัน้ 

701 NUTRILITE ฐชิาภสัร ์- ดศิพฒัน์ วฒันสถติยโ์ชติ

702 NUTRILITE รฐัพล โสภณธรรมกจิ - ณฐัภรณ์ เพง็กุล

703 NUTRILITE กชพรรณ โสรสาร

704 NUTRILITE ปถมา วรรณกุล

705 NUTRILITE จารุวรรณ อปูขาว

706 NUTRILITE ฉตัรชยั อภจิรรยาธรรม

707 NUTRILITE วรศินนัท ์- สมชาย อยูส่วสัดิ ์

708 NUTRILITE มนสันนัท ์แมน้พงศอ์มร

709 NUTRILITE กฤษลดา ทพิายม์ณฑา

710 NUTRILITE ปทติตา ศวิทายนิ

711 NUTRILITE วชริพร เอีย่มทกัษณิ

712 NUTRILITE พลธภทั สนัตวิราคม

713 NUTRILITE เมษยา โจทยก์ิง่

714 NUTRILITE สมัพนัธ ์สทุธสิงัข ์- HUANG YANZHEN

715 NUTRILITE ปาณสิรา ราชคม

716 NUTRILITE ธนิดา - อธทิ อุดมอกัษรภาดา

717 NUTRILITE ทศันีย ์พลูพานิชอุปถมัป์

718 NUTRILITE สทุธกิานต ์พทิกัษ์ครีี

719 NUTRILITE วภิาวด ีเตยีวเจรญิโสภา

720 NUTRILITE เยาวรตัน์ ยางเดีย่ว

721 NUTRILITE สธุ ีประเสรฐิวรกุล - ศรแีพร โยปญัญา

722 NUTRILITE ศริวิรรณ บวัศรี

723 NUTRILITE ภญิโญ - กรฎา อิม่เอบิ

724 NUTRILITE อญัชสิา - พงษ์ศกัดิ ์ทปีรกัษพนัธ์

725 NUTRILITE นฤมล คุม้ฉายา

726 NUTRILITE รตัตกิา มณฑากลู

727 NUTRILITE นรารตัน์ ภู่ตระกลู

728 NUTRILITE สจุรีา แมกไมร้กัษา

729 NUTRILITE ณฐัพร เพยีรกจิ

730 NUTRILITE กฤษตธรรม ประทาน

731 NUTRILITE ชานุชยั - ณฐัวรรณ ธรีคุณวศิษิฏ์

732 NUTRILITE ฐติกิา นกัพาณชิย์

733 NUTRILITE มนิตรา เพช็รศร ี- ปฐว ีกงประโคน

734 NUTRILITE กนกวรรณ - อานุภาพ จ าเนียรกุล

735 NUTRILITE คณยิา นนัทมนตรี

736 NUTRILITE ณฐัธรี ์- ธญัญาภสัส ์ศรวีรรตัน์

737 NUTRILITE ธรีเมศร ์ศรวีรรตัน์

738 NUTRILITE ประภาศร ีกาบจนัทร ์- พศิวสัน์ อุตมะดษิย์

739 NUTRILITE ทศพร ชปูาน

740 NUTRILITE สรุชยั ตระกลูเหลอืง - สทุศิา รยิาพนัธ์

741 NUTRILITE มาลยั อรุมชตูี

742 NUTRILITE ปกรณ์ บุญหลง

743 NUTRILITE สธุาสนิี จนิารกัษ์พงศ์

744 NUTRILITE สธุรรม สจัวริยิทรพัย์

745 NUTRILITE อรรสิตา อุทศิพงษ์ - อธวิฒัน์ แยม้ประยงค์

746 NUTRILITE เฉลมิพล - กรรณกิาร ์สายสนิท

747 NUTRILITE พชัรา ผอ่งชมภ ู- สชุาต ิสนธิ

748 NUTRILITE วชินนท ์พลูศรี

749 NUTRILITE กนกกาญจน์ ตัง้เจรญิวงศ์

750 NUTRILITE เสรมิศกัดิ ์การุณวรรธนะ - ศศธิร ทองวสิทิธิ ์
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 -  เริม่ใชส้ทิธพิเิศษในการซือ้สนิคา้ใหม่หรอืโปรโมชัน่ของผลติภณัฑน์ิวทรไิลทใ์นชว่ง "ก่อนวนัเปิดจ าหน่ายทัว่ไป" ไดต้ัง้แต่ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
 -  รายชือ่ดงัต่อไปนี้เรยีงตามรหสั ABO  ไม่ไดเ้รยีงล าดบัคะแนนยอดบวีแีต่อยา่งใด
 -  บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการประกาศผลเฉพาะผูท้ีป่ฏบิตัติามกฎจรรยาบรรณ และระเบยีบปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิของบรษิทั แอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เท่านัน้ 

751 NUTRILITE วลิาวนั ลขิติวศนิพงศ์

752 NUTRILITE สวุรา แสงศร ี- เอกวญิญ์ หนูรอต

753 NUTRILITE ฐติารยี ์ตนับุญเจรญิ

754 NUTRILITE ธเนศณฏัฐ ์วฒุชิยัอภริมย ์- ณฏัฐป์ณัชญา กุนทรยพุารั

755 NUTRILITE สภุาพร - รชัต ์การณัยส์ทุธ์

756 NUTRILITE อานนท ์วสรุตัน์ไพศาล - พรรษพรรษ์ ธรรมพริยิานนท์

757 NUTRILITE น ้าเพชร - มนไท วาณชิยน์ที

758 NUTRILITE เพยีงจนัทรเ์พญ็ วฒันสมบตัิ

759 NUTRILITE สจัจานนัท ์จนัทรจุติ

760 NUTRILITE ปิยะณฐั พนัธุอ์ยู่

761 NUTRILITE พรรณ ีทองดสีขุ

762 NUTRILITE อรไผท อนิทรอกัษร

763 NUTRILITE ธชัพล จรดล

764 NUTRILITE พงึใจ พุ่มหริญั - ชดชยั ลอีนนัต์

765 NUTRILITE เอนก บวัแชม่

766 NUTRILITE ธนวรรธน์ ไชยพร

767 NUTRILITE จุฑาทพิ ป่ินศริิ

768 NUTRILITE ละอองทพิย ์มณเีตมิ

769 NUTRILITE เตชนิท ์พนัธุว์ชิาตกิุล

770 NUTRILITE ปิยะพร แก่นพมิพ์

771 NUTRILITE ผาณติา สาปค า

772 NUTRILITE ภรดิา ไกรราษดี

773 NUTRILITE ลวรณ แสงสนิท

774 NUTRILITE สามารถ - ธริดา ศรมีหาพรหม

775 NUTRILITE สาวติร ีจงสวุฒัน์

776 NUTRILITE ภคัพร เสารฝ์ ัน้

777 NUTRILITE วชัระคุปต ์- สดุา มลูมาก

778 NUTRILITE ปณฎิฐา พอ่คา้ - ประดบัเกยีรต ิจนัทรไ์ทย

779 NUTRILITE สธุรารตัน์ เคา้สมบตัวิฒันา

780 NUTRILITE เขมวนัต ์ตรวีบิูลยว์ณชิย์

781 NUTRILITE สมศกัดิ ์- กาญจนา ประเสรฐิพรศกัดิ ์

782 NUTRILITE สชุาดา สงิหว์ ี- รตน เกษโร

783 NUTRILITE สพุมินต ์สอ่งแสงวฒันากจิ

784 NUTRILITE อะนนัธ ์- ประภสัสร ทองเสนอ

785 NUTRILITE นทกีาญจน์ - นรนิทร ์พชิยัพงษ์

786 NUTRILITE ธนัยส์ติา - รฐัโรจน์ สทุธถิาวรพนัธ์

787 NUTRILITE ศริจิติ แยม้ประยงค ์- จติรทวิสั มาลกิุล

788 NUTRILITE สพุตัรา - ธนัยภทัร ฉวสีขุ

789 NUTRILITE วนิยั รงัสโิย - พชัราภรณ์ จอมพลาพล

790 NUTRILITE ดลยา ธญัญศริ ิ- ภาณุวฒัน์ ประวตัวิงศว์ไิล

791 NUTRILITE วงษ์สฤษฏิ ์ครองลาภเจรญิ - กนิษฐา ดว้งนิม่

792 NUTRILITE ธนพฒั - สริกิร รุ่งกจิธนโชติ

793 NUTRILITE ทพิพาภรณ์ โพธิม์ ัน่

794 NUTRILITE สมคดิ - รตัตยิา ศลิา(2)

795 NUTRILITE ภานิชา วฒันาชพี

796 NUTRILITE กรรณกิาร ์- สมชาย อุ่ยมานะชยั

797 NUTRILITE นิพนธ ์ยุง้เกีย้ว

798 NUTRILITE นเรศ เกตุบรรจง

799 NUTRILITE นลนิธรณ์ รฐัพรชยันนท ์- นิธวิชัร ์ศริปิรยิพงศ์

800 NUTRILITE ณฐา - กษภิทั คงศริวิรากลู
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 -  รายชือ่ดงัต่อไปนี้เรยีงตามรหสั ABO  ไม่ไดเ้รยีงล าดบัคะแนนยอดบวีแีต่อยา่งใด
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801 NUTRILITE เอก ชา่งหล ี- พริานนัท ์เจรญิเทพ

802 NUTRILITE ค ามธีนงค ์- ปทัมา สายขนุ

803 NUTRILITE ชยัณรงค ์- กานตรตัน์ มงคล

804 NUTRILITE สชุลติ - พลวฒัน์ บรรเทากุล

805 NUTRILITE วรภพ - ฐติพิร ธาวงค์

806 NUTRILITE พชกร หลหีมนั - เจฟร ีมาละแซ

807 NUTRILITE ภาวษิยพ์ร - พชัรวฒัน์ โชตริตันบดนิทร์

808 NUTRILITE อ าพล - สริวิรรณ อนิทวมิล

809 NUTRILITE ชนากานต ์โตววิฒัน์

810 NUTRILITE ศศรินิทร ์วารี

811 NUTRILITE วสนัต ์- วนิดา วราสนิธ์

812 NUTRILITE จารกึ - ถาวร บางนิม่น้อย

813 NUTRILITE ธนิกรนิทร ์ด ารงชาติ

814 NUTRILITE ดลพรรธน์ รตันพงษ์พร

815 NUTRILITE ทพิวมิล - เสถยีร ก ากบักจิ

816 NUTRILITE พรพพิฒัน์ รตันวกิรม - ทวิาพร บุญมา

817 NUTRILITE พงศร์าม รามสตู - ปานน ้าทพิย ์พทิกัษ์สจัจะกุล

818 NUTRILITE มนตร ีรตันะชยั - พชิญา ธราพร

819 NUTRILITE สรดิา สมทิธเิมธนิทร ์- JAMES DAVID COTE

820 NUTRILITE เสาวนีย ์- ทวพีงษ์ บุญศรี

821 NUTRILITE ปิยกนัย ์- นรศิรา ปญัญาทพิย์

822 NUTRILITE กณัฑรกิา สนัตวิชิช์

823 NUTRILITE วาณ ีแจ่มจนัทร ์- สมพร คงก าเหนิด

824 NUTRILITE ฐติริตัน์ - ชาญยทุธ ทงิโคตร

825 NUTRILITE สมุาล ีทองแกมนาค - กฤษฎา คงวฒันานนท์

826 NUTRILITE อาคม ห่อทอง

827 NUTRILITE จ าลกัษณ์ เสนาะกนั - เจนจบ ผลวิรรณ

828 NUTRILITE สมใจ รจติานนท์

829 NUTRILITE กชณชิา ไชยวงค์

830 NUTRILITE บานเยน็ เงนิยอดรกั

831 NUTRILITE พกิุล สงัขเ์พชร

832 NUTRILITE สมศร ี- สมชาย แกว้ปรางค์

833 NUTRILITE พชิญา มานะธญัญา

834 NUTRILITE อานนท ์- ธมกร ลายกนก

835 NUTRILITE สมพร - ชยากร พนัธุเ์อก

836 NUTRILITE พลฏัฐ ์โชตอิคัรธรรศ

837 NUTRILITE ประศกัดิ ์- อารมย ์บุญปลอด

838 NUTRILITE เสรมิ เรอืงนุช

839 NUTRILITE กรรณกิาร ์- ธนพล โวหารบณัฑติย์

840 NUTRILITE นเรศ มาลยั - ทติยา แซ่หลอย

841 NUTRILITE ศรจีติรา ประดษิฐร์ุ่งวฒันา

842 NUTRILITE ภทัรอร ธติปิระเสรฐิ

843 NUTRILITE ศริภสัสร บวัเทศ

844 NUTRILITE สนิท กลอ่มใจ - ล าใย เอีย่มสอาด

845 NUTRILITE สเุมธ - นิลาวลัย ์คงดเีพยีร

846 NUTRILITE วรกมล ทองสด - MARK CHRISTOPHER MAJOR

847 NUTRILITE คมชาญ - ศริดา ดเีสมอ

848 NUTRILITE ธนิดา เพชรนาค - วรีะ ศรหีะรญั

849 NUTRILITE พรทพิย ์พทิกัษ์กชกร

850 NUTRILITE ณฐักติติ ์- ปญัชลยี ์เอือ้โรจนาองักุล



No. Business Line  Name

ประกาศรายช่ือผู้ได้รบัสิทธิรายการพิเศษ Nutrilite Top 2000 Sales of the Year 2018

 -  เริม่ใชส้ทิธพิเิศษในการซือ้สนิคา้ใหม่หรอืโปรโมชัน่ของผลติภณัฑน์ิวทรไิลทใ์นชว่ง "ก่อนวนัเปิดจ าหน่ายทัว่ไป" ไดต้ัง้แต่ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
 -  รายชือ่ดงัต่อไปนี้เรยีงตามรหสั ABO  ไม่ไดเ้รยีงล าดบัคะแนนยอดบวีแีต่อยา่งใด
 -  บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการประกาศผลเฉพาะผูท้ีป่ฏบิตัติามกฎจรรยาบรรณ และระเบยีบปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิของบรษิทั แอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เท่านัน้ 

851 NUTRILITE ธรีเดช โพธิม์ ัน่ - ปรยิาภรณ์ รตันอุทยักลู

852 NUTRILITE จติตอ์าร ีแพรจบี - วลัลภ ไกรสวสัดิ ์

853 NUTRILITE ศุภานนัท ์จวงเจมิ

854 NUTRILITE จรีะพนัธ ์- พชิญา วฒุสิริบิูรณ์

855 NUTRILITE องัคณา - อานุภาพ ภู่มณี

856 NUTRILITE ปรดีา สลดัทุกข์

857 NUTRILITE สมพงษ์ - อารยี ์หวงัยงกุลวฒันา

858 NUTRILITE ธญัญ์รว ีธรีโรจน์ทนิภทัร

859 NUTRILITE สรรพสฐิ บุญรกัษ์

860 NUTRILITE สมคดิ ตน้เจรญิพงศ(์2) - ขวญัฤด ีแซ่ลิม้(2)

861 NUTRILITE ธนพล - ณฎัฐป์ภาภทัร ์โชยจอหอ

862 NUTRILITE นวลนภา วราภริมย ์- ศรากุล สโุคตรพรหมมี

863 NUTRILITE พรชยั ไชยพล - สภุาพร โพธบุิตร

864 NUTRILITE สมศร ี- ฉนั ชยัเจรญิพงศ์

865 NUTRILITE สะเอือ้น สงิคเสลติ

866 NUTRILITE รชันีย ์- นรสิ จนัทรวารี

867 NUTRILITE จรยิา - สเุมธา โพธิป์ระสาท

868 NUTRILITE กุศล กิม้เสง้ - อุมา อุสาหะ

869 NUTRILITE นนัทวนั เนตรเจรญิ - สมศกัดิ ์ศรวีานิชภมูิ

870 NUTRILITE อรญัญา ถาวะรานนท์

871 NUTRILITE บุณณดา เพช็รอุไร

872 NUTRILITE อมรรตัน์ - ณฐัวฒุ ิพว่งเลก็

873 NUTRILITE ณภพภทัร รชัชานนทก์ุล - อารดา อศัดรว์านิชชากร

874 NUTRILITE นนัทยิา เมอืงอุดม - ฉฐัพล ชวีนิชพนัธ์

875 NUTRILITE ชศูร ีถาวรสวสัดิ ์

876 NUTRILITE ประเทอืง เป่ียมสมัฤทธิ ์

877 NUTRILITE เปรมฤด ี- เดอนีอนนท ์ฮอรเนอร์

878 NUTRILITE นลนิ พนัธป์าน

879 NUTRILITE นนัทรตัน์ แดงสวสัดิ ์

880 NUTRILITE ธารารตัน์ ลขิติสถาพร - โรมรนั กนัธะมลู

881 NUTRILITE ประเทอืง - บญัชา ธาราศกัดิ ์

882 NUTRILITE พชิติ จรสัวจิติรกุล - นพมล ทรพัยพ์าณชิย์

883 NUTRILITE ดวงกมล เจรญิเกษมวทิย(์2)

884 NUTRILITE สนัตชิยั - อรทยั เตยีวสมบูรณ์กจิ

885 NUTRILITE เกยีรตพิงษ์ - นิภา มเีพยีร

886 NUTRILITE นงนารถ - สวุฒันา ค่านคร

887 NUTRILITE บุศรา น้อยมหาวยั

888 NUTRILITE สมฤด ีแม่นปืน - จรญั วถิี

889 NUTRILITE นชัชา เจรญิมงคลทวี

890 NUTRILITE ไสว เจรญิจุฑรกัษ์

891 NUTRILITE วฒันา - ศรอีนงค ์คณูชยัพานิชย์

892 NUTRILITE ชตุพินัธุ ์สงวนจริพนัธุ ์- ณฤต ดวงเครอืรตโิชติ

893 NUTRILITE เกยีรตคิุณ - สรินิภรณ์ กจิการเจรญิดี

894 NUTRILITE จารุภา สเุมธพพิธัน์

895 NUTRILITE สนุนัท ์- ศริเิพญ็ เอีย่มประไพ

896 NUTRILITE นนัทวนั ลกัษมกีารคา้ - ขจร บูรณอรรถชยั

897 NUTRILITE นงนุช พลูผล - สมชาย แสงอ่อน

898 NUTRILITE นภสันนัท ์ธชักุลอศิมเ์ดช(2)

899 NUTRILITE ณธพีงศ ์วรศิวงศว์รกุล

900 NUTRILITE อธศิ หาญชะนะ - เบญจวรรณ ขดัก๋น



No. Business Line  Name
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 -  เริม่ใชส้ทิธพิเิศษในการซือ้สนิคา้ใหม่หรอืโปรโมชัน่ของผลติภณัฑน์ิวทรไิลทใ์นชว่ง "ก่อนวนัเปิดจ าหน่ายทัว่ไป" ไดต้ัง้แต่ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
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901 NUTRILITE วลันิภา ตนัเจรญิ - วชิยั มาวชัชกจิ

902 NUTRILITE ประเสรฐิ - ฐติกิา ศรเีทยีม

903 NUTRILITE ณฐัปภสัร ์สงิหใ์จมา - ซุเนโอะ โยเนดะ

904 NUTRILITE ภทันีย ์วภิาสวงศ์

905 NUTRILITE ทพิธชิา - พฒุธิร กติสงัขท์อง

906 NUTRILITE ดุษกิาญจน์ ตรกีวนีิพนธ์

907 NUTRILITE ทว ีรตันจงเกยีรต ิ- อรเพญ็ ออกบวั

908 NUTRILITE วรุณ ีอุดมอกัษร

909 NUTRILITE ณปภชั ทบวลัย์

910 NUTRILITE กญัญ์รกรณ์ ศรผีอ่งสกุล

911 NUTRILITE วชริา อิม่ทรพัย ์- พทิกัษ์ นรการ

912 NUTRILITE ภาณุ ลิม้วงศย์ตุ ิ- สวุรรณพร บุญยะวาหะ

913 NUTRILITE ปิยานี - ชชูาต ิราชจนัทร์

914 NUTRILITE สภุนิตย ์กนกนนัทพงศ ์- วรางคณา มุสกิะสงัข์

915 NUTRILITE ศรวีไิล สลีา่

916 NUTRILITE ดวงนภา - สมพร ตาวงษ์

917 NUTRILITE สทุธลิกัษณ์ ศริสิวสัดิ ์

918 NUTRILITE พชันี วงศจ์กัร์

919 NUTRILITE ปภาดา ประสาระเอ - ศุภกฤต จนัทรวริุจ

920 NUTRILITE พงศกร โพธิถ์าวร

921 NUTRILITE ววิรรธน์ - บุษณยี ์วงศธ์นานิตย์

922 NUTRILITE ปทัมลกัษณ์ - วชัรนิทร ์อภริกัษ์ขติ

923 NUTRILITE สถาพร เกยีรตมิงคล - สนุทร ีสขุสมบตัิ

924 NUTRILITE จารุพฒัน์ ปานรชัตปิ์ยศริิ

925 NUTRILITE รฐัโรจน์ - รนิทรห์ทยั วฒันศริริกัษ์

926 NUTRILITE ศุภรนิทร ์- ด ารง ด ารงรตัน์นุวงศ์

927 NUTRILITE กติต ิ- เบญญาภา เตชะเพิม่ผล

928 NUTRILITE นราธร มเีจตนา - พริยิา ตวงวไิล

929 NUTRILITE อตญิานี ศรวีงษ์ชยั

930 NUTRILITE นิธนิาถ - สาคร อนิทะโส

931 NUTRILITE ธณฐั - ทรงศร ีแกว้มศีรี

932 NUTRILITE กุลรญัญา - ราเชนทร ์สตุนั

933 NUTRILITE ชาตร ีบวัชืน่

934 NUTRILITE อฏัฐพล กรีตนิภาพร

935 NUTRILITE วไลรตัน์ เลือ่มแสง

936 NUTRILITE จุลพงศ ์- ปาลนิ ยศพล

937 NUTRILITE อภบิาล อคัรพทุธพิร - สพุตัรา เพช็รโสภล

938 NUTRILITE มงักร จ าเนียรสขุ - ชญัญา มุกเสถยีร

939 NUTRILITE กุลฤด ี- รตัน์ เสรนีิราช

940 NUTRILITE พชร ปานทุบวร - อนงค ์ศริกิาร

941 NUTRILITE กฤษณ์ - ศริริตัน์ ศุภนราพรรค์

942 NUTRILITE นิชาภา ดว้งเกลีย้ง

943 NUTRILITE ณฐัรนิทร ์เหลาวงศจ์นัทร์

944 NUTRILITE ณฐัดนยั พืน้ชมภจูริโชติ

945 NUTRILITE จรลัรตัน์ จรณัหทยัทตั

946 NUTRILITE ธนัยาภทัร ์ธนเดชสทิธพิฒัน์ - การ ปิยะธนิน

947 NUTRILITE อมัพรพศิ - ธงชยั บุญเฉลยีว

948 NUTRILITE สธุรี ์- นยันา องัคุตรานนท์

949 NUTRILITE ขวญัปภา ตนัตปิระภาส

950 NUTRILITE ธนกฤต - พชรอร วสเุนตรกุล
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951 NUTRILITE สมจติร - สมศกัดิ ์ขจรเฉลมิศกัดิ ์

952 NUTRILITE วลิาสนิี อุดมกติต(ิ2)

953 NUTRILITE ลฏาภา - ศริพล ปิตุทพิย์

954 NUTRILITE วรรณา - โสภณ เรอืงฤทธิ ์

955 NUTRILITE วมิล ขวญัใจ

956 NUTRILITE ธนนท ์มฤคทตั

957 NUTRILITE ภณัฑร์พ ีศรวีงคต์ระกลู

958 NUTRILITE นิธโิรจน์ เอกอรมยัผล - วนัวสิาข ์ศริแิสงชยักุล

959 NUTRILITE ธดิารฏัฐ ์- ภุชงค ์วชัรปิยานนัทน์(2)

960 NUTRILITE เทพนิมติ ทุนประเทอืง

961 NUTRILITE ลดาวลัย ์- ธนิต ชาตลิฬีหา

962 NUTRILITE กฤตชยั สทุธลิกัษณ์ - ลลติา ศุภมงคล

963 NUTRILITE อธชิน แสงแกว้

964 NUTRILITE พงษ์ศกัดิ ์วศิวพลานนท์

965 NUTRILITE พงษ์พนัธ ์จนัศรคีง

966 NUTRILITE อ าไพพรรณ สวุรรณกวนิ

967 NUTRILITE ธรีศกัดิ ์เกตุสทุศัน์ - กติติช์ญาห ์พยงุศกัดิส์กุล

968 NUTRILITE จงคุณ อนิทนะ - สจุติรา คุม้พม่า

969 NUTRILITE ภาษว ีพลูศลิป์ - อภสิรา ธงยีส่บิหก

970 NUTRILITE ธญัญบูรณ์ เหลาวงศจ์นัทร์

971 NUTRILITE รชยา รุ่งนิรนัดรกุล - จกักฤช พฤกษ์ปิตกิุล

972 NUTRILITE จติตระการ วรรณโกวฒัน์

973 NUTRILITE นนัทช์ญาน์ - รพนิทร ์กนิขนุทด

974 NUTRILITE เอกสทิธิ ์จติตัง้วฒันา - รชันีกร พลูสวสัดิ ์

975 NUTRILITE วรตัธนอร อุบลบาน

976 NUTRILITE อารยี ์- ดุสติ บุรกจิภาชยั

977 NUTRILITE สกุลัยช์นา ธญัชนินสรุยิภู

978 NUTRILITE ธนัยส์ตุา โกศลอทิธศิกัดิ ์

979 NUTRILITE ไพรตัน์ อนิทธสิณัห ์- วรางคณา ลภัพงศส์มบตัิ

980 NUTRILITE ณกฤช - ธษา เพชรจรสัชยั

981 NUTRILITE วทิยา วรรณาชยัสทิธิ ์

982 NUTRILITE ทพิยธ์ดิา มัน่คง(2) - ศุภวชั หวงัตระกลูด(ี2)

983 NUTRILITE รมณพร มนูพพิฒัน์พงศ ์- อธพิฒัน์ พฒันะศริิ

984 NUTRILITE ณฏัฐบ์งัอร ทรพัยแ์สง - นุกลู ภมูุตตะ

985 NUTRILITE ปุณยวรี ์หงษ์หยก - นลนิภสัร ์นิธกิมลพนัธ์

986 NUTRILITE ทศันี ศรแีสน

987 NUTRILITE วริุจน์ คงเจรญิ

988 NUTRILITE ณฐัวญัญ์ จุฑาธปิมนตรี

989 NUTRILITE ชลธติฐิ ์นราตร ี- สธุญันุช สนิไชย

990 NUTRILITE วริชั เกชาคุปต ์- ณชิาภทัร แพน้อย

991 NUTRILITE พฤสณยั มหคัฆพงศ ์- รมณัยา จฑูะเตมยี์

992 NUTRILITE วโิรจน์ ตนัตวิรรณ

993 NUTRILITE ธธากร โตสกุล

994 NUTRILITE นนัทกรณ์ วงศพ์นัธุล์กัษณ์ - มหศิร มงัคลรงัษี

995 NUTRILITE ปุนนดา ชวาลคุณ

996 NUTRILITE ธนศษิฏ์ - เสาวลกัษณ์ วโิรจน์ดุลย์

997 NUTRILITE ดวงเนตร ทฆีมงคล

998 NUTRILITE สมบูรณ์ ชมุพลรบ

999 NUTRILITE พรรวจ ีจนัทรน์ิม่ - ศกัดิช์ยั ค าแกว้

1000 NUTRILITE ธนัยาภรณ์ วฒุิ
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 -  เริม่ใชส้ทิธพิเิศษในการซือ้สนิคา้ใหม่หรอืโปรโมชัน่ของผลติภณัฑน์ิวทรไิลทใ์นชว่ง "ก่อนวนัเปิดจ าหน่ายทัว่ไป" ไดต้ัง้แต่ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
 -  รายชือ่ดงัต่อไปนี้เรยีงตามรหสั ABO  ไม่ไดเ้รยีงล าดบัคะแนนยอดบวีแีต่อยา่งใด
 -  บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการประกาศผลเฉพาะผูท้ีป่ฏบิตัติามกฎจรรยาบรรณ และระเบยีบปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิของบรษิทั แอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เท่านัน้ 

1001 NUTRILITE เบญจมาส นิม่สวุรรณ - สนุทร สจุรติฉนัท์

1002 NUTRILITE พรรณ ี- นิรนัดร ์พอ่คา้ชา่ง

1003 NUTRILITE สธุรีา จติตศ์ริผิล

1004 NUTRILITE มาล ีวสิตูรธญัญรตัน์ - สมชยั พฤกษ์พระกานต์

1005 NUTRILITE จรีสวสัดิ ์เอกอรมยัผล

1006 NUTRILITE วนิดา ล าภา

1007 NUTRILITE รญิญ์รภสั ภรูฐิติธินพงษ์ - สทุธพิงษ์ มณแีจ่มแสง

1008 NUTRILITE จารุณ ีเหนือพนัธ ์- อดุล ชมุมา

1009 NUTRILITE อ าไพ มา้ละออเพชร - กิง่ ทพิยก์ลอ่ม

1010 NUTRILITE สวรนิทร ์พฒุโชต ิ- พชร รุ่งวรากาญจน์

1011 NUTRILITE เพลงธรรม สวุรรณจงั

1012 NUTRILITE เจรญิ - แฟนนี่บ ีป่ินจนิดา

1013 NUTRILITE ยพุาพร ทองเขม็ - พฒันา สวุรรณหาญ

1014 NUTRILITE พทุธนา เขมะประสทิธิ ์

1015 NUTRILITE อุมาพร - กติตศิกัดิ ์วงษ์สถติย์(2)

1016 NUTRILITE ชรนิรทั อนิทะโสก์

1017 NUTRILITE ณกานดา สขุส าราญ - TRAVIS HOLLINGSWORTH

1018 NUTRILITE อภชิา ภวปภาวนิท์

1019 NUTRILITE ปลืม้ฤทยั ผา่นส าแดง - ธวฒัน์ ใจซือ่

1020 NUTRILITE ธณัยธ์รี - ศรนิรตัน์ ทพัพธ์นนนท์

1021 NUTRILITE สมศริ ิมบุีญ

1022 NUTRILITE เกตน์ ปรมตัถว์รโชต ิ- คุณากร ทองมาก

1023 NUTRILITE แตงทพิย ์- ดุษฎ ีจติตไสยะพนัธ์

1024 NUTRILITE สมัฤทธิ ์มุสกิพนัธุ์(2) - พรรณราย ชว่ยพฒัน์(2)

1025 NUTRILITE ชตุมิา - ศริธิรรม อุนแดง

1026 NUTRILITE อาเขตร ์ทบัทว ี- เบญจพร สงแชม้

1027 NUTRILITE ภชัชญา หาญรตันกรชยั - ดษิฐพงศ ์รพพีนัธุ์

1028 NUTRILITE กูศ้กัดิ ์แสนสนิท - ปรษิา บุญหลา้

1029 NUTRILITE สรุะวณ์ี - ปกรณ์ มโนธรรม

1030 NUTRILITE นิรมล บุญนวล - สรุยิะ บุณยภกัดี

1031 NUTRILITE ศุภสตุา - ศุภมงคล วนัตานาม

1032 NUTRILITE สวุารนิ พรรคเจรญิ - วรรณกิา ขดัแกว้

1033 NUTRILITE สวุมิล มานะจติประเสรฐิ - ไพโรจน์ ชยัศรสีขุกมัพล

1034 NUTRILITE จติตมิา จงึวฒันาสมสขุ

1035 NUTRILITE พรปวณ์ี ธนัยพตัเหมสกุล - ปพนพชัร ์ศริบิูลยโ์ศภณ

1036 NUTRILITE วชิชดุา - พเิชษฐ ์ลรีะศริิ

1037 NUTRILITE มณรีตัน์ โชตริุ่งรตัน์

1038 NUTRILITE วบิูลย ์- ดาวทพิย ์เทีย่งธรีะธรรม

1039 NUTRILITE วรรณวสิา - พรีศลิป ศลิปบรรเลง

1040 NUTRILITE นนัทส์นิี - ปรดีา พบิูลศกัดิ ์

1041 NUTRILITE โอฬาร - เพช็รา ตูจ้นิดา

1042 NUTRILITE ธนพร ศรดีามา - อรรคราวฒุ ิโสวภาค

1043 NUTRILITE ชมภสัสร ค าอุไร

1044 NUTRILITE ธญัวรนิทร ์ภรูดีษิยศลิป์ - อคัรนิทร ์อรยิชยักรีตกิ

1045 NUTRILITE กริษา ภริรมยธ์นา

1046 NUTRILITE พรเพญ็ - บณัฑติ บรรดาศกัดิ ์

1047 NUTRILITE พชันี - บุญเกดิ เชวงศรี

1048 NUTRILITE รฐันนัท ์บุษยะชยัพนัธ์

1049 NUTRILITE ชยัยทุธ ์- อุไรภรณ์ อนุชปรดีา

1050 NUTRILITE ฐติริตัน์ - เจษฎา วดัโคก



No. Business Line  Name

ประกาศรายช่ือผู้ได้รบัสิทธิรายการพิเศษ Nutrilite Top 2000 Sales of the Year 2018

 -  เริม่ใชส้ทิธพิเิศษในการซือ้สนิคา้ใหม่หรอืโปรโมชัน่ของผลติภณัฑน์ิวทรไิลทใ์นชว่ง "ก่อนวนัเปิดจ าหน่ายทัว่ไป" ไดต้ัง้แต่ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
 -  รายชือ่ดงัต่อไปนี้เรยีงตามรหสั ABO  ไม่ไดเ้รยีงล าดบัคะแนนยอดบวีแีต่อยา่งใด
 -  บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการประกาศผลเฉพาะผูท้ีป่ฏบิตัติามกฎจรรยาบรรณ และระเบยีบปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิของบรษิทั แอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เท่านัน้ 

1051 NUTRILITE ปิยะพฒัน์ พลอยสมัฤทธิ ์

1052 NUTRILITE รตันกุล - รุ่งสนิ มหทัธนจาตุภทัร

1053 NUTRILITE พลบูรณ์ สอทพิย ์- ชชัวรรณ นุตพนัธพ์สิทุธิ ์

1054 NUTRILITE พชัรส์ติา จริธรอรยิศริ ิ- พงศเ์ทพ ปราบใหญ่

1055 NUTRILITE ภาราได - วรดลต ์แจ่มจ ารญู

1056 NUTRILITE สมุนตร์ตัน์ จนัทรม์ณ ี- บุญสง่ อนิต๊ะโน

1057 NUTRILITE ธนญัชน กบรตัน์

1058 NUTRILITE เมวสิา หาญเกยีรตกิลา้ - วนสัชา แสงสวา่ง

1059 NUTRILITE ปณชิา นนตรนีอก

1060 NUTRILITE ณฐัฐภฏั ชยัสวุรรณรกัษ์

1061 NUTRILITE รศัม ี- สมพงษ์ ค าเมฆ

1062 NUTRILITE สรุวจัน์ - พตัรพมิล ปฏพิทัธภ์วูโชติ

1063 NUTRILITE ชตุพินธ ์ภถูาวร - นินนาท แจง้ดี

1064 NUTRILITE ภควด ี- ศรณัย ์วรสทุธกิานนท(์2)

1065 NUTRILITE วฒุริกัษ์ - วริุญา วทานียเวช

1066 NUTRILITE เกศกลัยารตัน์ ภรูวลัย ์- ธนเดช ปานเจรญิ

1067 NUTRILITE คงเดช พงษ์ถาวรวชิ - วรกานต ์เอือ้มานะพงษ์

1068 NUTRILITE วเิศษ คงโนนกอก

1069 NUTRILITE สายฝน สรุยิะ

1070 NUTRILITE ชนนัรตัน์ พลิกึ

1071 NUTRILITE วรรณา - รพพีงศ ์อนิทราภริมยก์ุล

1072 NUTRILITE จรีาวฒัน์ หอมหวล - โยธกา ศรธีนวบุิญชยั

1073 NUTRILITE พมิพจุ์ฑา - สริพิงศ ์แสนสวสัดิ ์

1074 NUTRILITE วรวิรรณ์ วทิยฐานกรณ์

1075 NUTRILITE ชสิา ฮอ้แสงชยั - รชต สตัตบรรณศุข

1076 NUTRILITE รชต สงิหท์องหลาง

1077 NUTRILITE สรุตัน์ ตนัตระกลู - ธญัจรตัน์ วรจนัทร์

1078 NUTRILITE อญัชษิฐา - ธนิต สวุรรณพงษ์

1079 NUTRILITE ปญัชลยี ์- อธโิรจน์ จริโชคธนาสทิธิ ์

1080 NUTRILITE ลภสัสนิี - นิพฐิพนธ ์ภรูชิบุญทรพัย์

1081 NUTRILITE ธนิดา คุณประคลัภ์

1082 NUTRILITE สภุคั รกัขติธนะ

1083 NUTRILITE หา้งหุน้สว่นจ ากดั ปณติา นภาภนินัท์

1084 NUTRILITE เนตรสดุา - กฤตภพ มณกีอ้น

1085 NUTRILITE ชชัชยั สายวาร(ี2) - ชตุกิาญจน์ สสีดุด(ี2)

1086 NUTRILITE ณภสัสรณ์ - อคัรนนัท ์แพรศรธีนรกัษ์

1087 NUTRILITE จารุวรรณ โชตชิว่ง

1088 NUTRILITE พวงทอง - พรทว ีตน้รุ่งโรจน์

1089 NUTRILITE ณฐัจริา กองจอหอ

1090 NUTRILITE ทพิยร์ตัน์ ธนสริบุิญชยั

1091 NUTRILITE รวภีรณ์ - ธนฐัพล สอนศรินิภสั

1092 NUTRILITE สมลกัษณ์ เฉลมิวริยิะ

1093 NUTRILITE ยิง่ - สง่า นากแนม

1094 NUTRILITE ธดิารตัน์ - สรุพล สรุบรรเจดิพร

1095 NUTRILITE กนัตภณ - เครอืวลัย ์เฉลมิยทุธ

1096 NUTRILITE นิพนัธ ์สกุลเมฆา - สถาพร มานะยิง่เจรญิ

1097 NUTRILITE อโศรตัน์ - สรุสงิห ์นิรชร

1098 NUTRILITE กรณ์ชาวนิทร ์หนุนสวสัดิ ์

1099 NUTRILITE สทิธชิยั ชลสนิธุ ์- ณมน สทุธบิูรณ์

1100 NUTRILITE สายฝน ศริดิล



No. Business Line  Name

ประกาศรายช่ือผู้ได้รบัสิทธิรายการพิเศษ Nutrilite Top 2000 Sales of the Year 2018

 -  เริม่ใชส้ทิธพิเิศษในการซือ้สนิคา้ใหม่หรอืโปรโมชัน่ของผลติภณัฑน์ิวทรไิลทใ์นชว่ง "ก่อนวนัเปิดจ าหน่ายทัว่ไป" ไดต้ัง้แต่ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
 -  รายชือ่ดงัต่อไปนี้เรยีงตามรหสั ABO  ไม่ไดเ้รยีงล าดบัคะแนนยอดบวีแีต่อยา่งใด
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1101 NUTRILITE พชิญ์พนัธุ ์- จรญั เอกวงษ์

1102 NUTRILITE สนาน มัน่ศรกีุล - ลดัดาวลัย ์เอีย่มโอภาสวงศ์

1103 NUTRILITE ณธญา - ธนน อคัรพชรโชติ

1104 NUTRILITE ปิยะภทัร ์- เพญ็ประภา ศรพีกิุล

1105 NUTRILITE สายชล โบเบท ์- PATRICK GABRIEL P. BOBET

1106 NUTRILITE พทัธนนัท ์ศรสีขุ

1107 NUTRILITE ธญัภา หลอ่วฒันา - สปิปภาส กรีตธิากุล

1108 NUTRILITE จรยิา แสนเดช(2)

1109 NUTRILITE สทิธพิรชยั - กมลวรรณ รตันะ

1110 NUTRILITE สโุสฬส - พรพรรณ นิยมไทย

1111 NUTRILITE แกว้ใจ สมบูรณ์

1112 NUTRILITE สดุารตัน์ - สสุฤษดิ ์เจรญิผล

1113 NUTRILITE วนัด ีสวยอารมย ์- อ าพน สงัฆบุตร

1114 NUTRILITE เอกสทิธิ ์วงษ์สทุธโิชติ

1115 NUTRILITE ทววีฒัน์ ววิฒันวาณชิย ์- กรนภา แสงสรุยิาโชติ

1116 NUTRILITE มาสฤด ีคณาพทิกัษ์พงศ์

1117 NUTRILITE ประดษิฐ ์ถมภริมย ์- นฤภร ถติยร์ศัมี

1118 NUTRILITE ญาณนิีฐ ์สนิชยัวนิชกุล

1119 NUTRILITE สพุฒัน์ เขยีงทอง

1120 NUTRILITE ธญัดา เชวงเขยีดทอง

1121 NUTRILITE ทวิาวลัย ์- ธรรมฤทธิ ์ทองแท่ง

1122 NUTRILITE กฤษณะ - อารรีตัน์ สง่าแสง

1123 NUTRILITE เพญ็ประภา ตระกลูกจิเจรญิ

1124 NUTRILITE ฐากรู - วลัลภา ดษิฐอ านาจ

1125 NUTRILITE วลัภา ยอดเมอืง

1126 NUTRILITE ทพิวรรณ ไทยฤทธิ ์

1127 NUTRILITE ธรรมเนียม วะสนีนท์

1128 NUTRILITE ชชันนัท ์บุญแกว้

1129 NUTRILITE ฤทธชิยั นามนนท ์- ณฐัพร จริะเรอืงฤทธิ ์

1130 NUTRILITE พรพจน์ เชาวว์ริกจิ

1131 NUTRILITE เอือ้มพร วงศว์ฒันนัท์

1132 NUTRILITE พรพมิล ป ัน้สง่า

1133 NUTRILITE สนุทร ดวงมณ ี- วนัทนา ถิน่แกว้

1134 NUTRILITE ศริ ิ- ชญัญา สรวมศริิ

1135 NUTRILITE สมพศิ ฤทธิฤ์าดี

1136 NUTRILITE สราวฒุ ิปรชีาบรสิทุธิก์ุล

1137 NUTRILITE ดนิษฐา - อนุรกัษ์ จนัใจเดด็

1138 NUTRILITE วทิวสั ไชยมณี

1139 NUTRILITE สมชาย - นงรตัน์ กติตดุิษฎธีรรม

1140 NUTRILITE ชตุมิา เจรญิสขุใส - ณฐัพล วงศเ์ลศิวทิย์

1141 NUTRILITE กอบกาญจน์ ประยรูหงษ์ - จเดจ็ เพช็รประดษิฐ

1142 NUTRILITE ใจ ธนะสลีงักรู

1143 NUTRILITE อรพนิท ์พนัธท์พิย ์- สมหมาย กองแกว้

1144 NUTRILITE อสิรา ตระกลูโศภษิฐ์

1145 NUTRILITE นฤมล แซ่โหว

1146 NUTRILITE เลือ่น ยอ่งกิม้

1147 NUTRILITE เผา่นเรศวร ์พฒัลกัษณ์

1148 NUTRILITE เอนก - ลดัดาวลัย ์อิม่โสภณ

1149 NUTRILITE ชยัณรงค ์ผสมทรพัย์

1150 NUTRILITE อมร ตรวีรเวทย์
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1151 NUTRILITE มาลา นาวาพนัธ์

1152 NUTRILITE ณฐกร ระหวา่งบา้น

1153 NUTRILITE สคุน ทัง่ทอง

1154 NUTRILITE ราว ีสวุรรณรงค ์- รตันาพร เนตรแสงศรี

1155 NUTRILITE ธรีภทัร ค าตนั

1156 NUTRILITE วริลัพชัร สตัยาพนัธ์

1157 NUTRILITE รชยา สวุรรณมณ ี- เอกนรนิทร ์เพชรมาช

1158 NUTRILITE อรนุช จุลชาต - ทววีฒุ ิเพชรรตัน์

1159 NUTRILITE สภุาณ ีคชพนัธส์มโภชน์ - ฉตัรพงศ ์พรหมทา

1160 NUTRILITE จนิตนา - วสนัต ์อรุณงาม

1161 NUTRILITE สนุนัทา - ชชูาต ิชา่งไถ

1162 NUTRILITE เพญ็พชิชา เพชรสดุ

1163 NUTRILITE นฤมล ศรคีลา้ย

1164 NUTRILITE ศศธิร เตชะเพิม่ผล

1165 NUTRILITE อิม่ใจ วรวิงศ์

1166 NUTRILITE สมศกัดิ ์โรจน์ศริพิรชยั

1167 NUTRILITE เป่ียมสขุ ปฏมิาประกร

1168 NUTRILITE นิศารตัน์ แกว้นิรตัน์ - ภาณุพงศ ์ศรวีลิาศ

1169 NUTRILITE ชนกกมล วจิติรตัน์สากล - อธวิฒัน์ ศริพงศว์ฒุกิุล

1170 NUTRILITE ธนิศ - สคุนธ ์เสรมิแกว้

1171 NUTRILITE วรีศกัดิ ์- จนัทรส์ดุา แป้นคลา้ย

1172 NUTRILITE พงศผ์ณนิทร ์แกว้พชิยั - บุญนิศา รตันธนาเลศิ

1173 NUTRILITE วสมุา พงษ์พนสั

1174 NUTRILITE วศิลัยา - ยงยทุธ พนิิจการ

1175 NUTRILITE พรีะณฐั เจรญิรตันพศิษิฐ์

1176 NUTRILITE รถันีย ์สระโพธิท์อง - วริะชยั สวา่งสาลี

1177 NUTRILITE สรุวชิญ์ - สนุีย ์เทพเดชา

1178 NUTRILITE สรณ์ปชาบด ีลอืค าหาร

1179 NUTRILITE สจุติรา โกวทิวณชิกานนท์

1180 NUTRILITE สมัฤทธิ ์- จุฑามาศ อุตรสกั

1181 NUTRILITE อญัชล ี- ชาญ หวงัเจรญิ

1182 NUTRILITE ศศวิรรณ บ ารุงศรี

1183 NUTRILITE สจุาร ีชชูมชืน่

1184 NUTRILITE จุลลดา นิเซง็

1185 NUTRILITE สวุสิทุธ ิ- กาญจนา ศริวิฒันกุล

1186 NUTRILITE อ านาจ พรรณโนภาศ

1187 NUTRILITE รชัฎาภรณ์ อดเิทพนรางกรู

1188 NUTRILITE วนัชยั - ศุภาวรรณ ภมูสิทุธกิุล

1189 NUTRILITE ลดาวลัย ์วฒันะโชติ

1190 NUTRILITE อรไท พลูไชย

1191 NUTRILITE เสกข ์สขุวงศ์

1192 NUTRILITE กติตพิร - เสาวลกัษณ์ ฉวสีขุ

1193 NUTRILITE นาถธชิา เศรษฐว์รกจิ - วนัชยั จนัทรน์ภาวรรณ

1194 NUTRILITE สมพร จนัทราธรรมชาติ

1195 NUTRILITE วรรณา - ปรชีา แกว้คณูเจรญิ

1196 NUTRILITE นพมาศ พลอยแสงสาย

1197 NUTRILITE อภสิรา พมิพภ์รูาช

1198 NUTRILITE โฮม ปาละสาร

1199 NUTRILITE มิง่ขวญั ถงึแสง

1200 NUTRILITE กรชวลั - ถนอม ผดุแจ่มใส



No. Business Line  Name

ประกาศรายช่ือผู้ได้รบัสิทธิรายการพิเศษ Nutrilite Top 2000 Sales of the Year 2018

 -  เริม่ใชส้ทิธพิเิศษในการซือ้สนิคา้ใหม่หรอืโปรโมชัน่ของผลติภณัฑน์ิวทรไิลทใ์นชว่ง "ก่อนวนัเปิดจ าหน่ายทัว่ไป" ไดต้ัง้แต่ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
 -  รายชือ่ดงัต่อไปนี้เรยีงตามรหสั ABO  ไม่ไดเ้รยีงล าดบัคะแนนยอดบวีแีต่อยา่งใด
 -  บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการประกาศผลเฉพาะผูท้ีป่ฏบิตัติามกฎจรรยาบรรณ และระเบยีบปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิของบรษิทั แอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เท่านัน้ 

1201 NUTRILITE ฉววีรรณ ศรพีระราม

1202 NUTRILITE ณรงค ์ไชยลาโภ

1203 NUTRILITE พรสรร จุลละนนัทน์ - อนินดา อคัรศรสีวสัดิ ์

1204 NUTRILITE ชาญจโิรจน์ ทพิยธ์นกจิ - NANG TONG SAY

1205 NUTRILITE วรรนิสา แจ่มใส - นาวา สตัจเขต

1206 NUTRILITE วาทริา วงศส์รุไกร

1207 NUTRILITE สขุใจ มะโนรา

1208 NUTRILITE NANG KHAN KYAUK

1209 NUTRILITE สมบูรณ์ - องัคณา เรอืนโรจน์รุ่ง

1210 NUTRILITE วณชัชนนัต ์- อธปิพฒัน์ ธนธาวนิวงศา

1211 NUTRILITE เปรมณพชิญ์ ตัง้ประเสรฐิ

1212 NUTRILITE กุนธริา ณฐัวฒันานนทน์ - ด ารงค ์ชาญสไุชย

1213 NUTRILITE โตมร โภคมณ ี- พจน์ศรินิท ์สนุทรเกศ

1214 NUTRILITE สพุศิ - สมคดิ แสงสยุ

1215 NUTRILITE มสัลนิ จรีะสขุ - วชัรนิทร ์กาญจนฤทธไิกร

1216 NUTRILITE ชาญพฒัน์ วสนัตศ์ริกิุล

1217 NUTRILITE พรหทยั จนัทรวานิตย์

1218 NUTRILITE นลนิภสัร ์ศวิฒัน์วรเมธ - เทอดศกัดิ ์ภู่ชยั

1219 NUTRILITE วนัเพญ็ โก๊เจรญิ

1220 NUTRILITE มลชยั - จดิาภา เพชรแกว้

1221 NUTRILITE สภุาพร หลอ่วทิยโอฬาร

1222 NUTRILITE จรนิ ภนูาค

1223 NUTRILITE วาทนิี ขานวงศ์

1224 NUTRILITE สภุาภรณ์ บุญมาศ

1225 NUTRILITE ธนาฤทธิ ์- จารุวญั สงิหค์ง

1226 NUTRILITE นวลหงษ์ ชาดดา

1227 NUTRILITE จนิตนา - ณรงค ์นครกณัฑ์

1228 NUTRILITE จติรา ละออศรี

1229 NUTRILITE ราณ ี- เรอืงเดช วชิยัดษิฐ

1230 NUTRILITE ณฐัพมิล - ประภสัสร ์ธนโชตพิสิทุธพิร

1231 NUTRILITE ภทัธรอร ตัง้นนทกานต ์- ธนัญ์กรณ์ ธนินตนัตระกลู

1232 NUTRILITE ธารนิี ตนัอาวชันการ

1233 NUTRILITE สพุตัรา พชัรภคั

1234 NUTRILITE นภาดา - ธกร เตธญัญวรากลู

1235 NUTRILITE สริกิร ศรใีส

1236 NUTRILITE พรรณ ี- สมบูรณ์ ศริกิุล

1237 NUTRILITE บุญถม ค าด ี- เมอืงมนต ์ซา้ยสขุ

1238 NUTRILITE พรทพิย ์- วรุณ วศะพงศ์

1239 NUTRILITE สายนัห ์- ทพิยส์คุนธ ์บ าบดัภยั

1240 NUTRILITE มาลนิี - สกุนั ภรูธิร

1241 NUTRILITE ภมูภิทัร ตะตยิะวงศส์นุทร

1242 NUTRILITE ทพิวรรณ ขนัธโมลกีุล

1243 NUTRILITE ประทุม กณัฑโิกวทิ

1244 NUTRILITE พทัธธ์รีา ธนาพสิทุธิส์กุล - สชุาต ิรกัชาติ

1245 NUTRILITE นงเยาว ์- ฉลาด ชลภาพ

1246 NUTRILITE ธราธร ฉตัรรตันวฒุ ิ- ฉตัรทพิย ์พลน้อย

1247 NUTRILITE นนตรา สมัพนัธเ์วชกุล

1248 NUTRILITE ณชิชนนัทน์ ภคัธนอทิธพิงศ์

1249 NUTRILITE นุชนาถ - สรุศษิฏ์ กิง่ทอง

1250 NUTRILITE ปิยมน แซ่ลิม้



No. Business Line  Name

ประกาศรายช่ือผู้ได้รบัสิทธิรายการพิเศษ Nutrilite Top 2000 Sales of the Year 2018

 -  เริม่ใชส้ทิธพิเิศษในการซือ้สนิคา้ใหม่หรอืโปรโมชัน่ของผลติภณัฑน์ิวทรไิลทใ์นชว่ง "ก่อนวนัเปิดจ าหน่ายทัว่ไป" ไดต้ัง้แต่ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
 -  รายชือ่ดงัต่อไปนี้เรยีงตามรหสั ABO  ไม่ไดเ้รยีงล าดบัคะแนนยอดบวีแีต่อยา่งใด
 -  บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการประกาศผลเฉพาะผูท้ีป่ฏบิตัติามกฎจรรยาบรรณ และระเบยีบปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิของบรษิทั แอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เท่านัน้ 

1251 NUTRILITE วนิยั - องัคณา ธรรมวรีะพงษ์

1252 NUTRILITE สชุาต ิ- เรณ ีไชยธนกจิ

1253 NUTRILITE ชตุมิา - สกุจิ ทศันพนัธุ์

1254 NUTRILITE จนิตนา เจยีะสถติย์

1255 NUTRILITE วรีะ - อารวีงศ ์บุญเรอืน(2)

1256 NUTRILITE สมบูรณ์ ด ารงสสุกุล - ปรยิาภา ปรูณจนัทโชติ

1257 NUTRILITE บุศณ ีจนัทรส์ระแกว้

1258 NUTRILITE วชิติ อุดมวงคไ์พบูลย ์- วรรณ ีโสภา

1259 NUTRILITE ภารด ีฉตัรสมัฤทธิ ์

1260 NUTRILITE ณวพล ไวยอนนัต ์- รุจริา ประสมสนิ

1261 NUTRILITE อาภรณ์ เดชสวุรรณ - สมปอง เกือ้แกว้

1262 NUTRILITE ยวุด ีเสอือิม่

1263 NUTRILITE สขุมุ - ภคพร พทิกัษ์รตัน์

1264 NUTRILITE สมเกยีรต ิกาตนิ

1265 NUTRILITE ชดิชนก กจิเจรญิ

1266 NUTRILITE วสนัต ์- พชัรนิทร ์ศรมีงคล

1267 NUTRILITE มณ ีมณวีรรณ

1268 NUTRILITE พสิากร เชือ้เมอืงพาน

1269 NUTRILITE เสาวณยี ์เพชรสงค ์- ธรียทุธ บุญมี

1270 NUTRILITE นิพนัธ ์วงศธ์รีทรพัย์

1271 NUTRILITE อทัธวฒัน์ เพิม่พลูศกัดิ ์- ชนญัญา สทุธริตัน์

1272 NUTRILITE พบิูล - วรรณ ีพนูพานิช

1273 NUTRILITE ไตรภพ ปิยนนัทวารนิทร์

1274 NUTRILITE ฐติทิพิย ์ธนทัอานนัท์

1275 NUTRILITE กติตชิยั - อ าภา บวัขาว

1276 NUTRILITE จนิดา - สกุล ศรญีาณลกัษณ์

1277 NUTRILITE อวภาส ์พทิกัษ์กชกร

1278 NUTRILITE อาชวนิ สตีบุตร

1279 NUTRILITE นราเทพ เมตตาวาสี

1280 NUTRILITE ณฐัวชิช ์กอ้งกจิพพิฒัน์

1281 NUTRILITE จกัรชลฐั งามคณะ

1282 NUTRILITE ณฐัณชิา เทยีบคุณ - นิธพิงศ ์วนัทโภคาธรรม

1283 NUTRILITE มนฤด ีสอนใส

1284 NUTRILITE รฐัธยี ์ณ นคร - ปราโมทย ์จนัทรอุ์ดม

1285 NUTRILITE เศกสรร วรรธนรยีชาติ

1286 NUTRILITE ธนดล ด ารงคศ์รสีกุล

1287 NUTRILITE ดุจนภา - สวุทิย ์สทุธกิาญจนพนัธุ์

1288 NUTRILITE หทยัภทัร พวงกุหลาบ

1289 NUTRILITE วรารตัน์ - สรยคุ ภวูกาญจนะ

1290 NUTRILITE วราภรณ์ สวุรรณมณี

1291 NUTRILITE ศุภชยั จนัทรท์รพัย ์- อจัจมิา บ ารุงนา

1292 NUTRILITE ชชูพี - สบุรรณ์ เสรมิใหม่

1293 NUTRILITE บรรจง งอยไธสง - ศกล พึง่ทอง

1294 NUTRILITE นพพร อนิสวา่ง - ชฎาวลัย ์ขจรพฒัน์ชยะกุล

1295 NUTRILITE ไพบูลย ์เอีย่มอุดมพรชยั - เครอืวลัย ์เหลา่เกษมสขุว

1296 NUTRILITE อษัฏาวธุ กายตะวนั

1297 NUTRILITE กฤษณุชา สนิทอง - ภาวดิา พงศเ์ทพาดเิทพ

1298 NUTRILITE นพมาศ พดัทอง

1299 NUTRILITE สมควร โอบออ้ม - กุสมุา สวุรรณมณี

1300 NUTRILITE ณฐัธยาน์ - จริวฒัน์ ศรเีรอืง



No. Business Line  Name

ประกาศรายช่ือผู้ได้รบัสิทธิรายการพิเศษ Nutrilite Top 2000 Sales of the Year 2018

 -  เริม่ใชส้ทิธพิเิศษในการซือ้สนิคา้ใหม่หรอืโปรโมชัน่ของผลติภณัฑน์ิวทรไิลทใ์นชว่ง "ก่อนวนัเปิดจ าหน่ายทัว่ไป" ไดต้ัง้แต่ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
 -  รายชือ่ดงัต่อไปนี้เรยีงตามรหสั ABO  ไม่ไดเ้รยีงล าดบัคะแนนยอดบวีแีต่อยา่งใด
 -  บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการประกาศผลเฉพาะผูท้ีป่ฏบิตัติามกฎจรรยาบรรณ และระเบยีบปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิของบรษิทั แอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เท่านัน้ 

1301 NUTRILITE อรวรรณ จนัทรห์ุ่น - เผดจ็ แซ่ลิม้

1302 NUTRILITE กลัยา จนัทรตัน์ - วสิทุธิ ์ธรรมดี

1303 NUTRILITE วนัเพญ็ คุณพรม - สกล สทุธเิจรญิ

1304 NUTRILITE ภวูศษิฐ ์- ฐานิษฐ ์ศริสินัตดิ ารงค์

1305 NUTRILITE วรรณนภา - ยรรยง เพิม่ญาณวรรธนะ

1306 NUTRILITE สมเดช - สมร อ่อนภเูขา

1307 NUTRILITE จรรยา การมี ี- มหูามะนาวาว ีมะสเูป็ง

1308 NUTRILITE ลลติา จงึวฒันกจิ

1309 NUTRILITE กนกภรณ์ ไพศาลศรสีมสขุ

1310 NUTRILITE กมลชนก เลาสงูเนิน

1311 NUTRILITE สมชาย กุลเกดิ - นิจจารยี ์ณฐัวรทิธิ ์

1312 NUTRILITE ณชิารศัม ์จริะรตัน์วทิยา

1313 NUTRILITE วภิา แซ่เซีย้

1314 NUTRILITE วลิาวรรณ - วเิศรษฐ ์ทองนิลพนัธ์

1315 NUTRILITE อรรจน์ชญาณ์ - ธนนัตช์ยั ไชยเชษฐ์

1316 NUTRILITE วาสนา ศรสีวุรรณ์

1317 NUTRILITE ส ารอง ดอุีบล

1318 NUTRILITE ธนชั รนตล์ะออง - ณพสร ศรชีทูอง

1319 NUTRILITE ชตุมิณฑน์ สวุรรณปรดี ี- บรรฑรู โชตวิรรณ์

1320 NUTRILITE วชิยั เกษมรุ่งชยักจิ

1321 NUTRILITE ปุณยวรี ์ววิฒัน์สนุทรกุล - อภวิชัร มญัชสุนุทรกุล

1322 NUTRILITE แหวน ธุระท า

1323 NUTRILITE รสสคุนธ ์- วชัระ ทองเสมอ

1324 NUTRILITE สทิธพิงษ์ - กญัชพร ธนเกษมสขุกุล

1325 NUTRILITE พฒัน์เชษฐ ์อุทยัแสน

1326 NUTRILITE ไพฑรูย ์- ศริวิรรณ สระบวั

1327 NUTRILITE ประนอม เขยีวมศีรี

1328 NUTRILITE เกศาทพิย ์ปทุมวนั

1329 NUTRILITE ธนินทร์ฐั อนนัตธ์นบดกีุล

1330 NUTRILITE ศริริตัน์ แพรกม่วง

1331 NUTRILITE ประทุม สขุเกษม

1332 NUTRILITE สนธยา ภาคฉาย - ไพรวลัย ์นาหอ

1333 NUTRILITE ณพศั เชือ่ถอื - มะลจินัทร ์วรรณพราหมณ์

1334 NUTRILITE สพุรรณมณ ีโพธิห์นองโคก

1335 NUTRILITE จุรตัน์ - พชิยั มะนะสทุธิ ์

1336 NUTRILITE กฤษดา - อญัชล ีวงศศ์รชียั

1337 NUTRILITE ชวนัรตัน์ - อธเิมศร ์พรีอมรพฒัน์

1338 NUTRILITE สมลกัษณ์ - ถาวร สนุทรพทิกัษ์กุล

1339 NUTRILITE วรนิทร โกโสภา - นภนัตร ์สมุทรวานิช

1340 NUTRILITE วรุตม ์พสิทุธนินทกุล

1341 NUTRILITE ปรฉิตัร เคอรร์ี่

1342 NUTRILITE สาคร - วชริพงษ์ แกว้ดวง

1343 NUTRILITE พชิชาภา - ธนากรณ์ พราวแดง

1344 NUTRILITE ฐาปณยี ์- ทนงศกัดิ ์องัคณาวศิลัย์

1345 NUTRILITE วรรณา กุมภะ

1346 NUTRILITE กนัยภทัร สงัรวม

1347 NUTRILITE พจนี วฬิาสวุรรณ - สทุนิ แซ่อ๋อง

1348 NUTRILITE สนีวล - วรพจน์ บูรณพงศ์

1349 NUTRILITE จุฑาทพิย ์พรพฒันานิคม

1350 NUTRILITE ศุภชยั โชตวิเิชยีร



No. Business Line  Name

ประกาศรายช่ือผู้ได้รบัสิทธิรายการพิเศษ Nutrilite Top 2000 Sales of the Year 2018

 -  เริม่ใชส้ทิธพิเิศษในการซือ้สนิคา้ใหม่หรอืโปรโมชัน่ของผลติภณัฑน์ิวทรไิลทใ์นชว่ง "ก่อนวนัเปิดจ าหน่ายทัว่ไป" ไดต้ัง้แต่ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
 -  รายชือ่ดงัต่อไปนี้เรยีงตามรหสั ABO  ไม่ไดเ้รยีงล าดบัคะแนนยอดบวีแีต่อยา่งใด
 -  บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการประกาศผลเฉพาะผูท้ีป่ฏบิตัติามกฎจรรยาบรรณ และระเบยีบปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิของบรษิทั แอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เท่านัน้ 

1351 NUTRILITE กญัญา - ปญัญา คูว่ริตัน์

1352 NUTRILITE ประกอบ - ประจญั โรจนพานิช

1353 NUTRILITE กนกวรรณ - นิรนัดร ์ดมีี

1354 NUTRILITE สกิานตแ์กว้ พานทองประเสรฐิ(2) - สรุพฒัน์ อคัรสตุะว

1355 NUTRILITE ทกัษณิา ค าทองเพิม่ - เอนก ภเูนานิล

1356 NUTRILITE ปภสัรา สทุธสน

1357 NUTRILITE อารยีา มหาวรมากร

1358 NUTRILITE ธนพร ธนศรภีกัดกีุล

1359 NUTRILITE ธนพฒัน์ เกดิพรอ้ม

1360 NUTRILITE นนัทญ์ะวณัฏ์ รจิริวนิช

1361 NUTRILITE ปาลดิา ตาค า(2)

1362 NUTRILITE ธนิต ธราดลภาพ

1363 NUTRILITE สนุีย ์ตัง้อรยินนท์

1364 NUTRILITE ปรมะ วไิลลกัษณ์ตระกลู

1365 NUTRILITE กรวรี ์อนิทรพ์ลบั

1366 NUTRILITE ปราโมทย ์กรธีาธร

1367 NUTRILITE นุชนารถ ไวทยกุล

1368 NUTRILITE โชตมิา คงเจรญินิวตั ิ- สมยศ พงศส์ภุา

1369 NUTRILITE บุษกร พานิช

1370 NUTRILITE ศรีณา ทนิมณี

1371 NUTRILITE วลยัภรณ์ อารรีกัษ์

1372 NUTRILITE อธชิา องิคตานุวฒัน์

1373 NUTRILITE ภริมย ์- พสิมยั เป่ียมวฒันาทรพัย์

1374 NUTRILITE พชิานนัต ์เพชรคง - สมใจ ชยัพชื

1375 NUTRILITE จนัทรว์ภิา อสิาน

1376 NUTRILITE สมร - อนิทร ์ผลพลู

1377 NUTRILITE อรประพมิพ ์จนัทรน์วล

1378 NUTRILITE สวุไิล - สนัต ์ววิฒันวาณชิย์

1379 NUTRILITE หนอม เพชรตะกัว่

1380 NUTRILITE พนัธุเ์ทพ ค าปิตะ - ญาณนิ ทองมัน่

1381 NUTRILITE ชนิกานต ์วรขนัธ์

1382 NUTRILITE จริฏั โพธิป์ระสาท

1383 NUTRILITE ณฐัพมิล - ณฐัดนย ์รุ่งเรอืง

1384 NUTRILITE วนัชยั พลซือ่ - NGUYEN THI HONG DUNG

1385 NUTRILITE พรพรรณ - สรรเสรญิ ไพศาลกจิรุ่งเรอืง

1386 NUTRILITE ผาสกุ กาญจนวบิูลย์

1387 NUTRILITE ธริดา โพธสิตัย์

1388 NUTRILITE ศรชยั กระจ่างฉาย

1389 NUTRILITE กญัญนนัทน์ ธนาทพิปิยพทัธ์

1390 NUTRILITE จารุพรรณ์ ตรฐีติพิฒัน์

1391 NUTRILITE นเรศ โสภาพ - โศรยา เชยีงสาพนัธุ์

1392 NUTRILITE อภวิฒัน์ หวงัปุษยวสิทุธิ(์2)

1393 NUTRILITE ศรอีมร ศรอุีดมมงคล

1394 NUTRILITE ขนิษฐา อัน๋วงศ์

1395 NUTRILITE วนิยท์วิา - มนตช์ยั จติกุล

1396 NUTRILITE ณฐวรรณ เตยีตระกลู

1397 NUTRILITE บุตรสกร กจิอนนัตถ์าวร

1398 NUTRILITE อุดร นุชนงค ์- ภาพมิล เนียมส าโรง

1399 NUTRILITE ฐาปนาท ขาวทอง - สพุชิชา สนิเลศิไพบูลย์

1400 NUTRILITE กาญจนา การะคุณ



No. Business Line  Name

ประกาศรายช่ือผู้ได้รบัสิทธิรายการพิเศษ Nutrilite Top 2000 Sales of the Year 2018

 -  เริม่ใชส้ทิธพิเิศษในการซือ้สนิคา้ใหม่หรอืโปรโมชัน่ของผลติภณัฑน์ิวทรไิลทใ์นชว่ง "ก่อนวนัเปิดจ าหน่ายทัว่ไป" ไดต้ัง้แต่ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
 -  รายชือ่ดงัต่อไปนี้เรยีงตามรหสั ABO  ไม่ไดเ้รยีงล าดบัคะแนนยอดบวีแีต่อยา่งใด
 -  บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการประกาศผลเฉพาะผูท้ีป่ฏบิตัติามกฎจรรยาบรรณ และระเบยีบปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิของบรษิทั แอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เท่านัน้ 

1401 NUTRILITE สรุตัน์ - ภวูนารถ รตันภมูพิฒัน์

1402 NUTRILITE หนึ่งฤทยั - วรพนัธ ์ลนุเผ่

1403 NUTRILITE รตัตกิาล พรมปญัญา - สพุล กุศลน าพา

1404 NUTRILITE สทิธพิร พทุธรกัษา - วาสนิี บ าเพญ็ทาน

1405 NUTRILITE บพติร เกยีรตวิฒุนินท์

1406 NUTRILITE ถนอม วรเวชสทิธกิจิ

1407 NUTRILITE อนิทร ์เพชรหนิ - เสาวภา วเิศษ

1408 NUTRILITE ตรรีตัน์ แซ่เจยีง

1409 NUTRILITE ณฐัพชัร ์ธนกฤตอมรตัน์ - เรอืงสทิธิ ์ศุภมงคลชยั

1410 NUTRILITE หนูพฒั กลิน่พกิุล

1411 NUTRILITE สรุชยั - จติอาวรณ์ พลูสริิ

1412 NUTRILITE คงยทุธ เลศิมงคลธรรม

1413 NUTRILITE ณฐัวด ีทรายแกว้

1414 NUTRILITE อารรีตัน์ ตนัตเิอมอร

1415 NUTRILITE ชติชยั อศัวศริเิลศิ - วศศิราภาวิ ์ศรวีชริสมบตัิ

1416 NUTRILITE วราภรณ์ ถาพรสวสัดิ ์

1417 NUTRILITE สริเิพญ็ ธาราวดี

1418 NUTRILITE รตันาภรณ์ เฮงเจรญิ

1419 NUTRILITE สชุาครยี ์วฒันวกิยก์จิ

1420 NUTRILITE ฉตัรชยั ลิม้อรุโณทยั - นจัมา พงศพ์ฤกษทล

1421 NUTRILITE คมสนั วโิรจวาณชิ - ณฐัากาญจน์ อภริตันปภานนัท์

1422 NUTRILITE พศนิ ศริกิรวทิยา

1423 NUTRILITE เจษฎา - เพรดิแพรว้ ทองดี

1424 NUTRILITE ปราณกีติต ์สมัมาทฎิฐสิกุล

1425 NUTRILITE จรนิยา พลูวรลกัษณ์ - ปราโมทย ์ศกัดิอ์สิระพงศ์

1426 NUTRILITE สทิธวรี ์อารยิะดลิกวงศ์

1427 NUTRILITE กนัยาวรี ์- ปกรณ์ ใจบุญ

1428 NUTRILITE จริวฒัก ์นนัทส์รุกจิ - วไิลรตัน์ ตัง้สมบูรณ์

1429 NUTRILITE สทิธกิร - วรรณกานต ์ไชยงาม

1430 NUTRILITE อมรรตัน์ - สมหวงั พฒันพร

1431 NUTRILITE สรารศัมิ ์ม่วงศรสีภุทัร์

1432 NUTRILITE เกศกมล โพธิง์าม - สทุธสิม รตุิ

1433 NUTRILITE ญาณุตรา ดฐิวรรณกุล

1434 NUTRILITE ธรีวฒัน์ บรรจงเลีย้ง

1435 NUTRILITE อรุณศร ีเจรญิใจธรรม

1436 NUTRILITE ชษิณุช มิง่มงคล - วธันกุล มงัคลรงัษี

1437 NUTRILITE อารยีา ดษิฐอุดม - คณติ จนัทรพ์วง

1438 NUTRILITE วมิลพร ชาญพานิชย์

1439 NUTRILITE กมัพล สกุใส - สลลิลดา สจุรติเวสส์

1440 NUTRILITE ธษวรรณ ชา่งสาร - สราวธุ ศกัดิห์วาน

1441 NUTRILITE ธนพร ทองยนื

1442 NUTRILITE ราตร ี- สรุะ คงสขุ

1443 NUTRILITE กาญจนา - นพดล อาชพี

1444 NUTRILITE อคัรบดนิทร ์ศวิพรพทิกัษ์

1445 NUTRILITE วภทัร รอดจนัทร์

1446 NUTRILITE สวุนิ กาพยแ์กว้ - เอือ้มเดอืน สรอ้ยดี

1447 NUTRILITE พมิพส์ภุา - อนนัต ์วงษ์ไพร

1448 NUTRILITE นาคร - วณีา วงษ์ประเสรฐิ

1449 NUTRILITE สายฝน - ชาโณ ผดุงญาติ

1450 NUTRILITE สมโพธ ิ- ศริพิร กติตเิวคนิ



No. Business Line  Name

ประกาศรายช่ือผู้ได้รบัสิทธิรายการพิเศษ Nutrilite Top 2000 Sales of the Year 2018

 -  เริม่ใชส้ทิธพิเิศษในการซือ้สนิคา้ใหม่หรอืโปรโมชัน่ของผลติภณัฑน์ิวทรไิลทใ์นชว่ง "ก่อนวนัเปิดจ าหน่ายทัว่ไป" ไดต้ัง้แต่ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
 -  รายชือ่ดงัต่อไปนี้เรยีงตามรหสั ABO  ไม่ไดเ้รยีงล าดบัคะแนนยอดบวีแีต่อยา่งใด
 -  บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการประกาศผลเฉพาะผูท้ีป่ฏบิตัติามกฎจรรยาบรรณ และระเบยีบปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิของบรษิทั แอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เท่านัน้ 

1451 NUTRILITE นรนิทร ์สอนโสม - ปุณณาสา บุญชว่ย

1452 NUTRILITE วสนัต ์ศุทธางกรู

1453 NUTRILITE พมิพป์ภทัร ศริกิรวทิยา

1454 NUTRILITE สเุชษฐ ประสทิธิพ์ริุฬห์

1455 NUTRILITE เจตน์ฐพฒัน์ ศรไีชโย - ณทัภาดา จนัทรวรีกุล

1456 NUTRILITE พมิพน์ิภา บุญมา - CHEONG LOY WAN

1457 NUTRILITE ฟองฝน สภุาพ

1458 NUTRILITE เพยีงจติต ์- ชนินทร ์พรีะนนัทร์งัษี

1459 NUTRILITE พชิฎา แซ่กว้ย

1460 NUTRILITE ณฐัชา หงศล์ดารมภ์

1461 NUTRILITE อ านาจ หอตระกลู

1462 NUTRILITE จณิณ์นิภา อนิทรประชา - คณติ เพยีรอรยิพร

1463 NUTRILITE ศวิริศัมิ ์ค าอุดม

1464 NUTRILITE ณฏัฐช์นาธปิ ธติศิกัดิ ์

1465 NUTRILITE กาณษร - สกล ขวญัเดชสกุล

1466 NUTRILITE สมพร โมลาขาว

1467 NUTRILITE ไพรตัน์ - ประภาวรรณ เบญจทศิมงคล

1468 NUTRILITE นิตธิร - วมิลลกัษณ์ จนัทรส์งิหท์อง

1469 NUTRILITE กฤดพิรรธน์ - ภคัศรตัน์ สงิหอุ์บลปิตกิุล

1470 NUTRILITE เกศสดุา - ศวิะพงศ ์แสงวจิติร์

1471 NUTRILITE อดเิรก ป ัน้ม ี- ธดิารตัน์ ข ายิม้

1472 NUTRILITE เพชร นาคะศริิ

1473 NUTRILITE อานนท ์- เสาวลกัษณ์ กุลภกัดสีงิวร

1474 NUTRILITE ณฏัฐณ์ธกฤศ ์ขจรเดชะศกัดิ ์

1475 NUTRILITE ณฐัฐยากร - อภวิฒัน์ หวงัปุษยวสิทุธิ ์

1476 NUTRILITE ชลธชิา แจ่มแสง - นคร อคัรนิธยิานนท์

1477 NUTRILITE ภวตั - เฟ่ืองรตัน์ สรินิพมณี

1478 NUTRILITE กฤษฎา สทุธนจกัร ์- ศริอิร วรีะชยัเจรญิสขุ

1479 NUTRILITE พงศชา เบญ็จพรกุลพงศ์

1480 NUTRILITE อ่อนศา ลิม่สกุล - วชิยั จติตะ

1481 NUTRILITE เกสนิี สยุะค า - นพดล โกศริิ

1482 NUTRILITE เธยีรชยั - ไพจติร กลุม่เหรยีญทอง

1483 NUTRILITE สจุติรา ฉตัรสรุะชยั - ณฐัพล แซ่เตยีว

1484 NUTRILITE มานิตย ์ศกัดิจ์ริะพงศ์

1485 NUTRILITE อรเอม เสมอวงศ์

1486 NUTRILITE ณฐัวฒุ ิเขือ่นแกว้

1487 NUTRILITE ธนิดา เสนนอก - ประสทิธิ ์เทยีมมวย

1488 NUTRILITE จุฑารตัน์ ใจสม

1489 NUTRILITE ชชัพล สบุีญเรอืง - อยัรนิทร ์กรีตทิวพีงศ์

1490 NUTRILITE ปวรศิา ทองประดบั

1491 NUTRILITE ญณนัธร ทองสอาด - ภานุวฒัน์ แกว้ทพิย์

1492 NUTRILITE ปรารถนา - เสร ีพงศต์านี

1493 NUTRILITE ขนิษฐา พนัธวฒัน์

1494 NUTRILITE สนุภา ธญัญเจรญิ

1495 NUTRILITE นนัทดิา พรมศกัดิ ์

1496 NUTRILITE สธุรีกัษ์ - ภคัจริาพชัร กญัญาพพิฒัน์กุล

1497 NUTRILITE พรชนก เศรษฐอนุกลู

1498 NUTRILITE วารนี ศรสีรรค์

1499 NUTRILITE รชตะ สาสะเน - ปวรศิา ชลก าเหนิด

1500 NUTRILITE สหุตัถ ์องัสวานนท ์- กุลวด ีเหมนิทร์



No. Business Line  Name

ประกาศรายช่ือผู้ได้รบัสิทธิรายการพิเศษ Nutrilite Top 2000 Sales of the Year 2018

 -  เริม่ใชส้ทิธพิเิศษในการซือ้สนิคา้ใหม่หรอืโปรโมชัน่ของผลติภณัฑน์ิวทรไิลทใ์นชว่ง "ก่อนวนัเปิดจ าหน่ายทัว่ไป" ไดต้ัง้แต่ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
 -  รายชือ่ดงัต่อไปนี้เรยีงตามรหสั ABO  ไม่ไดเ้รยีงล าดบัคะแนนยอดบวีแีต่อยา่งใด
 -  บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการประกาศผลเฉพาะผูท้ีป่ฏบิตัติามกฎจรรยาบรรณ และระเบยีบปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิของบรษิทั แอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เท่านัน้ 

1501 NUTRILITE ธชิากร งามละมยั

1502 NUTRILITE สคุเณ - พชัร ีทองมเีพชร

1503 NUTRILITE แสงทอง - สายทอง ตนัสวุรรณกุล

1504 NUTRILITE ณฐัพล จนัทโ์ศภนิ

1505 NUTRILITE นูรอสิล ์หะยแีวเดง็ - ซูเบร อาแว

1506 NUTRILITE ณฐัพร เรอืงทอง

1507 NUTRILITE พชัรา ขนัตยาภรณ์ - วทิยา บุญตา

1508 NUTRILITE ทนาชยั ทวทีวากร

1509 NUTRILITE สภุาพร ปราณศีรี

1510 NUTRILITE ปราโมทย ์มลูโต - อจัฉรา ป้องศรี

1511 NUTRILITE อรชกุร วรรณวจิติร

1512 NUTRILITE กญัญาณฐัร ์บุญมาก

1513 NUTRILITE นยาภทัร ชชักรวรรณรกั - นพรตัน์ ประทปี ณ ถลาง

1514 NUTRILITE วชิานนท ์โคต่อเนตร

1515 NUTRILITE รวรีตัน์ สวุรรณวทิย์

1516 NUTRILITE เดชาวตั ใบทองศริิ

1517 NUTRILITE อ าพร - สรุศกัดิ ์ชนะสทิธิ ์

1518 NUTRILITE อชริญาณ์ มากลู

1519 NUTRILITE มาวนิ ตน้เกตุ

1520 NUTRILITE ณฐัพล แซ่เตยีว

1521 NUTRILITE วรพล แกว้ยิง่ - ภชูษิา นิม่ประเสรฐิ

1522 NUTRILITE สรุพนัธ ์ทา้วญาต ิ- เมทนิี จะวะอรรถ

1523 NUTRILITE บุษกร ทพิยท์มิาพนัธ ์- สภุาพ ระดาเขต

1524 NUTRILITE ศรณัย ู- พชัรนิทร ์สมคลองศก

1525 NUTRILITE สภุาลกัษณ์ - จนิดา กมลธรไท

1526 NUTRILITE สริวชิญ์ พลูสขุเลศิ

1527 NUTRILITE เซีย่มจอง แซ่กงั

1528 NUTRILITE สมุนา ดว้งพนันา

1529 NUTRILITE ยิง่ยง - ลลติา ชว่ยรอด

1530 NUTRILITE นฐันนัท ์- ราเมศร ์ศุภพพิฒัน์กุล

1531 NUTRILITE วลญีา สทุธริตัตญัญู

1532 NUTRILITE อนงคธ์ร ตนัสวุรรณกุล

1533 NUTRILITE ทรงชยั พลูจวง - ปารญีา แกว้เจรญิ

1534 NUTRILITE ทพิยพ์รรษา อศัวจนิดา

1535 NUTRILITE อุบล - ทองค า พลูจวง

1536 NUTRILITE สริพิร - สมเกยีรต ิเลศิมงคลธรรม

1537 NUTRILITE วสัรยส ทองกริธนพสิฐิ - มนิตรา แกว้กติตคิุณ

1538 NUTRILITE เครอืมาศ อนิทรจ์นัทร ์- วนัชยั กติตจินิดาวงศ์

1539 NUTRILITE คณนิ พาอิม่ - อโณทยั แซ่จวิ

1540 NUTRILITE สนุทร ี- สวุชิญา เจตะวฒันะ

1541 NUTRILITE มานพ - โขมพสัตร ์ขมุพทุธา

1542 NUTRILITE จนิตนา - วเิชยีร เหลา่จมู

1543 NUTRILITE จติราวมินต ์เดชฐนนพนัธ์

1544 NUTRILITE สดุาพร วริยิะสรรคส์กุล

1545 NUTRILITE ภสัสร อุเทน

1546 NUTRILITE ชลธชิา - สมนึก มัน่ในบุญธรรม

1547 NUTRILITE พรประภา โคสท์

1548 NUTRILITE อารยีา - ธงชยั ชยัเนตร

1549 NUTRILITE กมลวลัย ์โชตพิสิฐิภทัร

1550 NUTRILITE ธญัญารตัน์ จริพนิิจธนโชติ



No. Business Line  Name

ประกาศรายช่ือผู้ได้รบัสิทธิรายการพิเศษ Nutrilite Top 2000 Sales of the Year 2018

 -  เริม่ใชส้ทิธพิเิศษในการซือ้สนิคา้ใหม่หรอืโปรโมชัน่ของผลติภณัฑน์ิวทรไิลทใ์นชว่ง "ก่อนวนัเปิดจ าหน่ายทัว่ไป" ไดต้ัง้แต่ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
 -  รายชือ่ดงัต่อไปนี้เรยีงตามรหสั ABO  ไม่ไดเ้รยีงล าดบัคะแนนยอดบวีแีต่อยา่งใด
 -  บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการประกาศผลเฉพาะผูท้ีป่ฏบิตัติามกฎจรรยาบรรณ และระเบยีบปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิของบรษิทั แอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เท่านัน้ 

1551 NUTRILITE ระพพีฒัน์ เกตุกว ี- อารษิา รุ่งพทิกัษ์มานะ

1552 NUTRILITE เยน็จติต ์- ชยัพร ไพยรนิ

1553 NUTRILITE แถว พรหมเพง็

1554 NUTRILITE อญัมณ ีต่อเจรญิ

1555 NUTRILITE จุฑามาศ สทิธเิดช - ณฐัวฒุ ิภรูมิาภรณ์

1556 NUTRILITE ทรพัยม์ณ ี- ทปีพพิฒัน์ กุลฤดชีนะพงศ(์2)

1557 NUTRILITE ชญาภรณ์ ชวีะพฤกษ์

1558 NUTRILITE ธญัธารยี ์วชริไกรพฒัน์

1559 NUTRILITE ณฐันพ เฉลยจติร์

1560 NUTRILITE มตัถะ - รชันีวรรณ พองชยัภมูิ

1561 NUTRILITE ทองมว้น ทา้วบุบผา - ศกัดิเ์กษม แสงทบัทมิ

1562 NUTRILITE จติราภรณ์ ตาสวุรรณ์ - ชนะ ศรอุีดม

1563 NUTRILITE ลองฤทธิ ์สขุวฒัน์

1564 NUTRILITE ภทัรวรรณ สกนธวฒัน์

1565 NUTRILITE สารลิดา กติตภิทัรพล

1566 NUTRILITE เศรษฐภทัร ์ชา่งทอง

1567 NUTRILITE ศรสีดุา สวา่งศรี

1568 NUTRILITE พรพรหม พาหุบุตร

1569 NUTRILITE อคัเดช วงษ์ชนะชยั

1570 NUTRILITE ชยัพฤกษ์ นิตอิภยัธรรม

1571 NUTRILITE เจตนิพฐิ ชาตเิชยแดง - ธงชยั แสงมณพีร

1572 NUTRILITE เพชร ีตรวีชิยพงศ ์- รุ่งโรจน์ รุ่งสวา่ง

1573 NUTRILITE ประภาส รตันสรอ้ย - นวลจนัทร ์ยิม้เนียม

1574 NUTRILITE ขวญัสดุา ดศีริ ิ- ศุภชยั ฉิง่แกว้

1575 NUTRILITE บุณยวยี ์อนิทรพรอุดม - อภชิา อรยิอมรชยั

1576 NUTRILITE สปนัญ์เนตร ชาญชยักุลฉตัร - สวุทิย ์แกลว้ทนงค์

1577 NUTRILITE สมบูรณ์ - ชาล ีอิม่สมบตัิ

1578 NUTRILITE กอ้เดช - กรรณกิาร ์นิยมเดชา

1579 NUTRILITE อนนัต ์หวงัปุษยวสิทุธิ ์

1580 NUTRILITE สรุยีพ์ร ประสทิธิพ์ริุฬห์

1581 NUTRILITE วโิรจ - เกวลนิ ศุกลวงศ์

1582 NUTRILITE อธธิจัน์ มหทัธานนท ์- กาญจนา บุญญหาร

1583 NUTRILITE อรสิรา เลศิรุ่งอรุณ

1584 NUTRILITE กรกมล เจนกุลนิษฐ์

1585 NUTRILITE เกสรา ธญัญเจรญิ

1586 NUTRILITE ปาจรยี ์วชิยธรรมสกุล

1587 NUTRILITE วรีว์รกร รตันพศิาลกุล

1588 NUTRILITE สมพงษ์ - วรนุช กงัพศิดาร

1589 NUTRILITE สพุชิญา สรุยิะ

1590 NUTRILITE พรไพรนิ งามสขุสกุล - ฉตัรชยั ชยัศริิ

1591 NUTRILITE ประภาส กจิก าจาย - ศกิติ อุดมคุณากร

1592 NUTRILITE ณชิชา มสีนิภญิโญ

1593 NUTRILITE ชนานนท ์ศฤงคารนนท ์- พรีดา สขุสธุรรมวงศ์

1594 NUTRILITE จุฑารตัน์ เสรวีตัร - ยทุธพร กอ้งสมุท

1595 NUTRILITE สทุธสิาร ์ถตีปิรวิตัร์

1596 NUTRILITE นารลีกัษณ์ สขุอร่าม - วชิาญ จนัทรไ์พศรี

1597 NUTRILITE มลฤด ีสคุนธมตั

1598 NUTRILITE นนัทนชั พนัธนแพทย์

1599 NUTRILITE เจษฎาพร ศนัสนียสนุทร - ศุกลฐพชัร ฉตัรแกว้

1600 NUTRILITE สริญิชา วชัราภรณนิทร์



No. Business Line  Name

ประกาศรายช่ือผู้ได้รบัสิทธิรายการพิเศษ Nutrilite Top 2000 Sales of the Year 2018

 -  เริม่ใชส้ทิธพิเิศษในการซือ้สนิคา้ใหม่หรอืโปรโมชัน่ของผลติภณัฑน์ิวทรไิลทใ์นชว่ง "ก่อนวนัเปิดจ าหน่ายทัว่ไป" ไดต้ัง้แต่ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
 -  รายชือ่ดงัต่อไปนี้เรยีงตามรหสั ABO  ไม่ไดเ้รยีงล าดบัคะแนนยอดบวีแีต่อยา่งใด
 -  บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการประกาศผลเฉพาะผูท้ีป่ฏบิตัติามกฎจรรยาบรรณ และระเบยีบปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิของบรษิทั แอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เท่านัน้ 

1601 NUTRILITE ปรชีา - รสวารนิทร ์วรีะอาชากุล

1602 NUTRILITE อสิรยี ์บุญเกดิ - ภุชพล สงูเพยี

1603 NUTRILITE ทกัษพร สอดสี

1604 NUTRILITE ตวงพร เดชผล

1605 NUTRILITE มณรีตัน์ จุลศรี

1606 NUTRILITE วรีวทิย ์กติตมิหาชยั

1607 NUTRILITE วทิยา สาหมีซา - อาซเียา๊ะ มะเร๊ะ

1608 NUTRILITE ชยางกรู พนัธเ์พง็

1609 NUTRILITE จนัทรา ชยัวงค ์- เสน่ห ์มะโนรตัน์

1610 NUTRILITE ธรีวฒัน์ เพช็รด ี- ขตัตยิา ชตุมิาภรณ์

1611 NUTRILITE ศรสีลุกัษณ์ - สธุน บรรจงรกัษ์

1612 NUTRILITE สขุเกษม เรอืงนุช - ดลชนก พทิยาพล

1613 NUTRILITE กฤษฎิพ์นธ ์- กฤษฎาพร เขมรุจจิรสั

1614 NUTRILITE สงัวาล - รตันา ดษิฐท์อง

1615 NUTRILITE เดอืนนภา เทยีมขนุทด

1616 NUTRILITE บุญยนื บุญแสวง - วรศกัดิ ์โภคะสวสัดิ ์

1617 NUTRILITE สรินิทร ์- สลลิ โตทบัเทีย่ง

1618 NUTRILITE ภริภร เชษฐาวฒันานุกุล - ธชัเศรษฐ ์ธรีะสทิธนินท์

1619 NUTRILITE ชาโลม ชยัเกตุ - ปารชิาต อุทยาน

1620 NUTRILITE ภาวณิ ีเอีย่มจอ้ย

1621 NUTRILITE พศิชยั พงษ์ธนเลศิ

1622 NUTRILITE ศุภกร เครือ่งศรพีงษ์ - ศศธิร ยอดยิง่ยง

1623 NUTRILITE กษดิิเ์ดช ปกัเขม็ - ธนาภรณ์ จนัทรอ์มัพร

1624 NUTRILITE ภทัรพงศ ์ธรีะวฒันสงิห์

1625 NUTRILITE วดภีรณ์ ราชพบิูลย์

1626 NUTRILITE อภชิติ - พกิุล อรสงิห์

1627 NUTRILITE อรุณรตัน์ อนุหนายนน์

1628 NUTRILITE ชวลัญา ชวีะพฤกษ์

1629 NUTRILITE จุฑารตัน์ นิตอิภยัธรรม

1630 NUTRILITE กฤตภาส เกยีรตภิกัดกีุล

1631 NUTRILITE ศศอิมัพร กติเิจรญิวฒัน์ - จริฏัฐ ์พรโยธคิาร์

1632 NUTRILITE ศุภาวด ีวนทศัน์ - เสรวีงศ ์วงษ์ตลาดขวญั

1633 NUTRILITE เอน็ด ูสขุเรงิรืน่

1634 NUTRILITE ศริญากรณ์ คเูจรญิ - CHANSOPHEAKTRA KEP

1635 NUTRILITE กรรณกิา สารทศิ - อาคม ปารมี

1636 NUTRILITE พชร ไชยะค า

1637 NUTRILITE สทิธพิล จนัทรเ์กตุ

1638 NUTRILITE ถาวร - กนกพร ป่ินพานิชการ

1639 NUTRILITE สพุจน์ ปานมุณ ี- ปิยาภรณ์ ทองเทศ

1640 NUTRILITE กติตบิด ีจงประเสรฐิ

1641 NUTRILITE นนัทรตัน์ สขุลาภวทิยาคุณ

1642 NUTRILITE ธงชยั บทมาตย ์- วาจาร ีวรีะ

1643 NUTRILITE สรุรีตัน์ - นิพนธ ์ศริชิวีกุล

1644 NUTRILITE ศริลิกัษณ์ ม่วงอุมงิค ์- ทรงกรด ศตรตัพะยนู

1645 NUTRILITE ลภสัรดา เขม็ทอง - กรพรีวชั พาขนุทด

1646 NUTRILITE กมลพรรณ ภาษผีล

1647 NUTRILITE สชุาดา หมัน่เขตรกจิ

1648 NUTRILITE ภเูกลา้ สทิธถิาวร

1649 NUTRILITE รชัดา แซ่โงว้ - ชนะ แพรสทีอง

1650 NUTRILITE ยสนิทร สขุขารมย์



No. Business Line  Name

ประกาศรายช่ือผู้ได้รบัสิทธิรายการพิเศษ Nutrilite Top 2000 Sales of the Year 2018

 -  เริม่ใชส้ทิธพิเิศษในการซือ้สนิคา้ใหม่หรอืโปรโมชัน่ของผลติภณัฑน์ิวทรไิลทใ์นชว่ง "ก่อนวนัเปิดจ าหน่ายทัว่ไป" ไดต้ัง้แต่ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
 -  รายชือ่ดงัต่อไปนี้เรยีงตามรหสั ABO  ไม่ไดเ้รยีงล าดบัคะแนนยอดบวีแีต่อยา่งใด
 -  บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการประกาศผลเฉพาะผูท้ีป่ฏบิตัติามกฎจรรยาบรรณ และระเบยีบปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิของบรษิทั แอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เท่านัน้ 

1651 NUTRILITE จรยีา - ฉลอง แนวพานิช

1652 NUTRILITE สชุาต ิ- สทุศิา ไชยมลูวงศ์

1653 NUTRILITE วรธน คิว้องอาจ - มนญัญา อภญิวฒันานนท์

1654 NUTRILITE เรณู เทลนิ

1655 NUTRILITE พนัธท์พิย ์กิง่แกว้ - ศกัดิช์ยั ทองกลม

1656 NUTRILITE ชยากร โพธิช์ุม่

1657 NUTRILITE ลดาวลัย ์เชาวรตัน์

1658 NUTRILITE ธนิต จงสวสัดิส์นุทร - ฐติริตัน์ วริตักพนัธ์

1659 NUTRILITE รุ่งนภาพร - สมศกัดิ ์โมรนิทร(์2)

1660 NUTRILITE ณฐัสทิธิ ์โรจน์จริโฆษติ

1661 NUTRILITE จริสดุา - สงกรานต ์ชมศร(2)

1662 NUTRILITE นวจงศภรณ์ ทองพทิกัษ์ชยั - ธศกรณ์จพล สวุรรณศยิกุล

1663 NUTRILITE พรศกัดิ ์- ทรงกลด ลิม้บุญยประเสรฐิ(2)

1664 NUTRILITE เนตมิา - อภริฐั ปลอ้งมาก

1665 NUTRILITE สภุาพร ชืน่ใจมติต์

1666 NUTRILITE มณ ีแซ่อือ้

1667 NUTRILITE อุทยั - ศรินิาถ ศริโิชติ

1668 NUTRILITE ณฐัรยิา เจรญิไชย

1669 NUTRILITE ปราณ ี- ประสทิธิ ์มบุีญยกจิ

1670 NUTRILITE วรทั ทรงรุจริภทัร ์- วนิยั ทรงรุจริตัน์

1671 NUTRILITE ศรรีตัน์ ลาภศริมิงคล

1672 NUTRILITE ฉววีรรณ ปทัมะ

1673 NUTRILITE วฑิรูย ์ชมุนุม - จติตมิา จนัทรเ์รอืง

1674 NUTRILITE ววิรรธน์ วงศน์ิวตัขิจร - จรญิาภร มิง่ค า

1675 NUTRILITE รสกร มะวงษา

1676 NUTRILITE ดวงเดอืน - สายณัห ์ชาเวยีง

1677 NUTRILITE ปุณณพฒัน์ - ฐติภิคัค ์มณฉีายโชตภิทัร์

1678 NUTRILITE ภทัยา - บรรเทงิ ไตรสจัจะ

1679 NUTRILITE พสธร สรุพงษ์รกัเจรญิ

1680 NUTRILITE โชตอินนัต ์วงษ์สวรรค์

1681 NUTRILITE นุชลกัษณ์ วชริอนนัต์

1682 NUTRILITE เกยีรตขิจร - พนิิจ สามหาดไทย

1683 NUTRILITE ศุภนิดา เหลอืงสขุเจรญิ

1684 NUTRILITE อดสิรณ์ สวุรรณแสงชโูต

1685 NUTRILITE อมรรตัน์ สนิประเสรฐิกลู

1686 NUTRILITE ธฤต อุ่นสวสัดพิงษ์ - จริชัญา ศรวีวิฒัน์

1687 NUTRILITE ARNSTEIN OLAV SMITH

1688 NUTRILITE นภาพร มนตร ี- สราวธุ มุง่สนัติ

1689 NUTRILITE พรทพิย ์ยนิดพีบ

1690 NUTRILITE ปรดีา คดิดี

1691 NUTRILITE ถริาภรณ์ ศรมีงคล - ชญาศกัดิ ์หมัน่ทรพัย์

1692 NUTRILITE สมศกัดิ ์เตละวาณชิย์

1693 NUTRILITE อภญิญา งิว้สบุรรณ์ - สนุิต หุน้เหีย้ง

1694 NUTRILITE อทิธศิกัดิ ์- ธณัยส์ติา ภานุพฒัน์กานนท์

1695 NUTRILITE เพิม่พลู ระยา้เพชร

1696 NUTRILITE ธนภร - อภชิาต ิศริริกัษ์

1697 NUTRILITE สปุระวณ์ี ถริเรอืงสทิธิ ์

1698 NUTRILITE นยัพร - ธนญชยั ประคุณคงชยั

1699 NUTRILITE เบญจวรรณ นาค า

1700 NUTRILITE ศุภษิฐา นาราวงศ์



No. Business Line  Name

ประกาศรายช่ือผู้ได้รบัสิทธิรายการพิเศษ Nutrilite Top 2000 Sales of the Year 2018

 -  เริม่ใชส้ทิธพิเิศษในการซือ้สนิคา้ใหม่หรอืโปรโมชัน่ของผลติภณัฑน์ิวทรไิลทใ์นชว่ง "ก่อนวนัเปิดจ าหน่ายทัว่ไป" ไดต้ัง้แต่ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
 -  รายชือ่ดงัต่อไปนี้เรยีงตามรหสั ABO  ไม่ไดเ้รยีงล าดบัคะแนนยอดบวีแีต่อยา่งใด
 -  บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการประกาศผลเฉพาะผูท้ีป่ฏบิตัติามกฎจรรยาบรรณ และระเบยีบปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิของบรษิทั แอมเวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เท่านัน้ 

1701 NUTRILITE อุษณยี ์- วนิยั เอกรตัน์วไิล

1702 NUTRILITE โสภา - ธเนศ ศยัศกัดิพ์งษ์

1703 NUTRILITE นิประวทิย ์ศริจิรรยา

1704 NUTRILITE เจตรนิทร ์เจรญิเศรษฐศลิป์

1705 NUTRILITE ณฐัวฒุ ิสนิธุวราวรรณ - ภทัรณ์รินิทร ์โภคาพนัธ์

1706 NUTRILITE อจัฉรยี ์ถตีปิรวิตัร์

1707 NUTRILITE เสาวณ ีบุญเซยีม

1708 NUTRILITE อาทติยา เนียมแกว้

1709 NUTRILITE รชัภร โคว้มณี

1710 NUTRILITE กญัจน์ฉตัร มะเรงิสทิธิ ์

1711 NUTRILITE เนย แกว้กนกวจิติร

1712 NUTRILITE อญัธกิา เลพล - สทิธชิยั เอีย่มรชันี

1713 NUTRILITE อญัรนิทร ์สริพิชิญาวชิญ์

1714 NUTRILITE ภาณุวฒัน์ หงษ์รตัน์

1715 NUTRILITE ยคุลธร เกษโกวทิ

1716 NUTRILITE อนุรกัษ์ แกว้สาร - ชมภนุูช ชาญนิติ

1717 NUTRILITE บุญพา สทิธเิดช - สมเดช อนิทรช์ู

1718 NUTRILITE OUDARA - KHANTHALY SOMDITY

1719 NUTRILITE นภาวรี ์รตันพนัธุศ์รี

1720 NUTRILITE ปณัฑารยี ์ต่อสวุรรณ

1721 NUTRILITE จริฐัยา - วโิรจน์ รอดเดน็

1722 NUTRILITE สายพณิ - สมชาย ตรกีติตวิฒัน์

1723 NUTRILITE จนิตนา สดุแดง - วลัลภ บุศยรตัน์

1724 NUTRILITE สทุธริา ทองมเีพชร

1725 NUTRILITE อาภรณ์รตัน์ ทองวนานนท์

1726 NUTRILITE สนิทศัน์ ณฐัจริะประไพ

1727 NUTRILITE วภิาวรรณ ใหญ่ยอด

1728 NUTRILITE ธภสัชนก มัน่คง

1729 NUTRILITE ดนยั ตระกลูโศภษิฐ์

1730 NUTRILITE จรยิา แสงสวุรรณ - สราวฒุ ิมชีนะ

1731 NUTRILITE ธนพรรณ ญานะประเสรฐิ

1732 NUTRILITE ประนอม - สรุศกัดิ ์เมตตาวาสี

1733 NUTRILITE พรีนุช หริญัสถติยพ์ร

1734 NUTRILITE รุ่งทรพัย ์ธนาพสิทุธิส์กุล

1735 NUTRILITE วริยิะ มนตรวีสวุฒัน์

1736 NUTRILITE จรรยา บรรจงเดช - ประทปี ลกัษณะวมิล

1737 NUTRILITE มิง่ขวญั - พทิยา ภกัดี

1738 NUTRILITE สดีา ชยัรตัน์

1739 NUTRILITE มนตผ์กา วงษา

1740 NUTRILITE บรรพต - กาญจนา บวัชู

1741 NUTRILITE ณฐัธนญั - ชลฐัธร สภุหสัดิ ์

1742 NUTRILITE รตัตยิา แกว้เพง็

1743 NUTRILITE นิจภารตัน์ ไกรวบิูลสทิธิ ์

1744 NUTRILITE อภริด ีเจรญิวงศฤ์กษ์

1745 NUTRILITE ไพรตัน์ นนสะเกษ

1746 NUTRILITE กฤษฎิล์ภสั ธรรมปญัญาสกุล

1747 NUTRILITE อาชริญาณ์ แซ่ภู่

1748 NUTRILITE วชันภรณ์ จนัดาวงษ์ - สมภาคย ์บุญสงิห์

1749 NUTRILITE เสาวณยี ์พงษ์ทอง

1750 NUTRILITE ณฐัวด ีขาวข า
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ประกาศรายช่ือผู้ได้รบัสิทธิรายการพิเศษ Nutrilite Top 2000 Sales of the Year 2018

 -  เริม่ใชส้ทิธพิเิศษในการซือ้สนิคา้ใหม่หรอืโปรโมชัน่ของผลติภณัฑน์ิวทรไิลทใ์นชว่ง "ก่อนวนัเปิดจ าหน่ายทัว่ไป" ไดต้ัง้แต่ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62
 -  รายชือ่ดงัต่อไปนี้เรยีงตามรหสั ABO  ไม่ไดเ้รยีงล าดบัคะแนนยอดบวีแีต่อยา่งใด
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1751 NUTRILITE นฤมล ศรบุีศยด์ี

1752 NUTRILITE วชริา นนทเ์ดชกลู

1753 NUTRILITE ทศพร กลิน่ประชมุ

1754 NUTRILITE ปทุมพร พวงชมภู

1755 NUTRILITE อภริมย ์ไชยเมอืงชืน่

1756 NUTRILITE รชักร ชยัชนะศริิ

1757 NUTRILITE สรภีรณ์ วงคว์ณชินนัท์

1758 NUTRILITE กริภสั นกแกว้

1759 NUTRILITE จกัรพรรด ิอตัตยิะ

1760 NUTRILITE ญาณนิ คุปตน์ิรตัศิยักุล

1761 NUTRILITE องัคณา มนสัสนิท - จริยทุธ ์แจ่มพงษา

1762 NUTRILITE ฐติริตัน์ รตันสรอ้ย

1763 NUTRILITE จดิาภา แสงอนุโณทยั

1764 NUTRILITE สรุพีรณ์ บุญธรรม

1765 NUTRILITE บุศนีย ์กนิษฐจนิดา

1766 NUTRILITE สมทรง จนิดารตัน์

1767 NUTRILITE ขวญัใจ แขง็ขนั - ANDREAS KELLER

1768 NUTRILITE ดาวรุ่ง - วรวฒุ ิประสงคส์นิธุ์

1769 NUTRILITE อรณชิา เสาวพงศ ์- สทิธกิร แสงมาน

1770 NUTRILITE อนิทริา - ไชยากร ศริกิุล

1771 NUTRILITE นภสัษร - พรีะพล ประจนัตะเสน

1772 NUTRILITE ศวิกร ทองวริยิะกุล - ปภาดา วงคก์นัธยิะ

1773 NUTRILITE พชัรศร ีกติตปิญัญาพฒัน์ - ณชัทสษิฐ ์บุญมาก

1774 NUTRILITE นิรมล - ฐากร จนัทราวฒันากุล

1775 NUTRILITE ธรีสทิธิ ์- ลดัดา ลขิติสถาพร

1776 NUTRILITE มยรุ ี- กติตวิฒัน์ ภวูดลไพศาล

1777 NUTRILITE นยันา แยม้แสง

1778 NUTRILITE ณฐัณชิา เอนกรชัดาพร

1779 NUTRILITE ณศภิสัร ์ปิยวรยิาพงศ์

1780 NUTRILITE ไพรนิทร ์- ทวศีกัดิ ์เครอือนิทร์

1781 NUTRILITE พยอม มหรรฆสวุรรณ

1782 NUTRILITE เรอืงยศ - ณฐัธรีา เชวงวงศส์นิ

1783 NUTRILITE เกศมณ ี- อมร แยม้เสรี

1784 NUTRILITE สมสมร พกิดัพจมานเหมาะ - โสภณ หม่อมฤทธิ ์

1785 NUTRILITE มนนัตา ประจุทรพัย์

1786 NUTRILITE ธรียา สนิธุญาณ - ศุภโชค ชายแสน

1787 NUTRILITE สภาวฒุ ิเพชรนอก - วลัยณ์ภสั ธนภทัรจ์ริโชติ

1788 NUTRILITE มยรุ ี- เกยีรตคิุณ ทองค า

1789 NUTRILITE นงลกัษณ์ - พงคศ์กัดิ ์ศริ ิ

1790 NUTRILITE นนัทน์ภสั สริปิิยรมย ์- ชยัวสัส ์สงัขท์อง

1791 NUTRILITE ภนิตา กจิคุณาเสถยีร - ปรญิญา พฤฒชิยั

1792 NUTRILITE ทปีกร ชยัธรรม

1793 NUTRILITE สวุลัณา มุสกิธรรม - ภานุพงศ ์เรดี

1794 NUTRILITE พชิาญ - นงนุช ตราผกัแวน่

1795 NUTRILITE สภุทัรา สมศริติระกลู

1796 NUTRILITE นภทัร ไชยบุตรสกุล - ศุภณฐั มหาวงษ์ไพศาล

1797 NUTRILITE รตริตัน์ คลอ่งแคลว่

1798 NUTRILITE นิธพิศั - ฤทยัรชัต ์โสภาธนตัถส์กุล

1799 NUTRILITE ฐติพิงศ ์ชติพงษ์

1800 NUTRILITE สทุธ ิบวัเลก็ - วรรณ์วสิาข ์ปานรกัษา
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1801 NUTRILITE วราภรณ์ - สมชาย จงเจรญิสนัตกิุล

1802 NUTRILITE นิรมล เวโรจนกุล - ส าราญ อุ่นยวง

1803 NUTRILITE มนิทม์นัตา ธนนนัทท์วสีนิ

1804 NUTRILITE ปราณปรยิา ปฏมิาประกร

1805 NUTRILITE กจิพสษิฐ ์หวงัสงวนกจิ

1806 NUTRILITE บุญญมาศ รตันปรญิญา

1807 NUTRILITE ประนอม วงศจ์ าปา

1808 NUTRILITE ปรดีา อุปายโกศล

1809 NUTRILITE ธนาฑย ์ธรีะลกัษณ์

1810 NUTRILITE วนัชยั - น ้าคา้ง ขวญัมงคล

1811 NUTRILITE นฤมล กุลปญัญาเลศิ

1812 NUTRILITE สเุมธ สกุลอนุชติ - นวรตัน์ บรรจงเกรีติ

1813 NUTRILITE ศริพิงศ ์ศริศิุภวชิช์

1814 NUTRILITE เมฆนิทร ์ทาค าห่อ

1815 NUTRILITE สวุรรณ ีมเูกม็

1816 NUTRILITE มาลยั พรมอ่อน

1817 NUTRILITE วงศธร แดงสวสัดิ ์

1818 NUTRILITE บุญทรพัย ์งามดี

1819 NUTRILITE อรวรรณ ทพิยพ์ญาชยั

1820 NUTRILITE ปรยิา บุญชว่ย - ปรนิทร คุณาธาทร

1821 NUTRILITE ประภาศริ ินยัสถติย์

1822 NUTRILITE เกณกิา จติภญิโญยิง่

1823 NUTRILITE สรินิ จนัทรว์อ่งกจิ

1824 NUTRILITE พชิยเทพ จริะวฒัน์

1825 NUTRILITE ภสัรา - รุจกิุล อคัคะสาระกุล

1826 NUTRILITE อุไร - ไชยฤทธิ ์วงศม์หทรพัย์

1827 NUTRILITE สภุลิกัษณ์ ดุสติศริพิรสถติ

1828 NUTRILITE อ านาจ - บุญญาพร เทยีนเงนิ

1829 NUTRILITE สติานนัท ์ภาคฉาย

1830 NUTRILITE ภษูติา สแุดงน้อย - บุญทว ีทองแลง

1831 NUTRILITE พทัธนนัท ์วงคค์รองศกัดิ ์

1832 NUTRILITE ศุภกิา สภุทัรากุล

1833 NUTRILITE จนัทร ฤทธิค์ง

1834 NUTRILITE ชาญ - พนิดา ห่วงสตัย์

1835 NUTRILITE ฉตัรชยั - อรุณวรรณ์ เสรนีนทช์ยั

1836 NUTRILITE อนุ ศรอีนนัตนนท์

1837 NUTRILITE ขวญัเจรญิ พชิญ์วณชิชากุล

1838 NUTRILITE สาลณิ ีไชยยศ

1839 NUTRILITE ศลิา อนิทระสงัขา

1840 NUTRILITE อุดม - อมรรตัน์ เสนากสัป์

1841 NUTRILITE ธนัยช์นก อนิเสมยีน

1842 NUTRILITE ดวงฤด ีเทศสนัน่

1843 NUTRILITE ปาธดา โคต่อเนตร

1844 NUTRILITE ปุณณตัถ ์หริญับูรณะ

1845 NUTRILITE วารุณยี ์- หาญ จนัทรแ์สงสกุ

1846 NUTRILITE สดุาวลัย ์ไชยศริสิโุรจน์

1847 NUTRILITE จรรยา โบรลดร ี- STEPHEN ALAN BALDRY

1848 NUTRILITE วราภรณ์ หยา่ค า

1849 NUTRILITE เสมอ ร่อนลอยหา

1850 NUTRILITE พนัธศ์กัดิ ์มุกเสถยีร
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1851 NUTRILITE ปณตัดา ยอดแสง

1852 NUTRILITE พเิชษ ศรแีสน

1853 NUTRILITE สมบูรณ์ สงัขเ์ครอือยู่

1854 NUTRILITE อภริด ีโกศยั

1855 NUTRILITE วนัด ีสวุรรณธนู

1856 NUTRILITE พรวทิพิย ์สทุธนินท์

1857 NUTRILITE ศริพิร วนกจิสมัพนัธ์

1858 NUTRILITE อรรถพล ทองมาก

1859 NUTRILITE ธญัจริา สมแสน

1860 NUTRILITE ณฐัสนิี ราชวตัร

1861 NUTRILITE ธญัญชล - ศุภกร โทแดงน้อย

1862 NUTRILITE กรววิฒัน์ - ชญาณ์พฐั ไตรวจิติรคุณ

1863 NUTRILITE ธนากร แจ่มใส - นงลกัษณ์ เกดิสมบุญ

1864 NUTRILITE บงัอร - ปณธิาน ดวงเป็ง

1865 NUTRILITE จนัทมิา - บุญพา สบืสนิสจัจวงศ์

1866 NUTRILITE ลดัดา - สมบตั ิสะและน้อย

1867 NUTRILITE วลิาวลัย ์พนูวฒุพิงศ ์- อุเทน ภู่นอก

1868 NUTRILITE ธานทั ปทัมศริกิุล

1869 NUTRILITE อมรรตัน์ ชาเหลา

1870 NUTRILITE มนิ ทู

1871 NUTRILITE สนุทร ี- ธเนศ จติรุ่งสาคร

1872 NUTRILITE ณวรรณรตัน์ ทพิปภาสวสัดิ(์2)

1873 NUTRILITE ฐาปนี หวงัรกัษ์

1874 NUTRILITE บุญยนื - จ ีพลอาชา

1875 NUTRILITE อาภรณ์ หนูเกลีย้ง

1876 NUTRILITE ไอรณิ กรูมะสวุรรณ

1877 NUTRILITE วรรณศิา เอยีการนา

1878 NUTRILITE ปิยะสร พวงบุบผา

1879 NUTRILITE ประสพพมิพ ์- ดุสติ พรหมสนิ

1880 NUTRILITE เกษกนก - บุญเชดิ เขม้แขง็

1881 NUTRILITE กญัญา แซ่ตัง้

1882 NUTRILITE มลฤด ีหนูศร ี- ชาญชยั ไวยกุล

1883 NUTRILITE สกุญัญา คงอนิทร์

1884 NUTRILITE ชาลสิา รตันเรอืง

1885 NUTRILITE รศัมพีมิล - กฤษมนสั พรสาธติ

1886 NUTRILITE ศรญัญา - ชยัยทุธ สายบวั

1887 NUTRILITE ณฏัฐฐ์วด ีภทัรมงคลไชย

1888 NUTRILITE ณชิาภา ไกรสนิธุ์

1889 NUTRILITE อมรวงศ ์เปรมพรวพิธุ - วชริวชิญ์ คุณเจตเจรญิสขุ

1890 NUTRILITE สมยศ วงษ์จริาษฏร ์- ดารารตัน์ ทองแตง

1891 NUTRILITE อมัพร บวัปาย

1892 NUTRILITE ธนญักาญจน์ พรีะนนัทร์งัษี

1893 NUTRILITE สริริตัน์ - สรุชาต ิสวา่งเลศิวงศ์

1894 NUTRILITE วลิาวณัย ์ดวงมลู

1895 NUTRILITE จกัรพนัธุ ์เนรงัษี

1896 NUTRILITE ศริพิร ฮายกุต์

1897 NUTRILITE วภิา สวสัดิป์ระทานชยั

1898 NUTRILITE พฒันี จรยีะธนา

1899 NUTRILITE ประทุม เสนกุล

1900 NUTRILITE สมบูรณ์ เกตุงาม - สมบตั ิชาตบุิรุษ
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1901 NUTRILITE อรวรรณ ศุภเมธาพร

1902 NUTRILITE สรลัธร - กฤชวชัร ์หงษ์เงนิ

1903 NUTRILITE สรายทุธ ์สนิบวรเรอืงทวี

1904 NUTRILITE วศนิ วอ่งพนิยัรตัน์

1905 NUTRILITE นนัทวรรณ์ แสงกลาง

1906 NUTRILITE ปวณัยา ภทัรกุลขจร

1907 NUTRILITE ปิยชาต ิเกสรทอง

1908 NUTRILITE กานดา บุญนิตย์

1909 NUTRILITE นุชนาฏ จอมค าสงิห์

1910 NUTRILITE กณัฐพร พงษ์แพทย์

1911 NUTRILITE THI HAI HA LUONG - TUONG NAM NGUYEN

1912 NUTRILITE อจัฉรยิา บุญสมบตัิ

1913 NUTRILITE กุลธดิา ลสุวสัดิ ์- ธราดล รมิชลา

1914 NUTRILITE พสักร กมลสวุรรณ

1915 NUTRILITE จริชัญา เจรญิกุล

1916 NUTRILITE ทองม ีปดัไธสง

1917 NUTRILITE ละออ ประเทอืงจติร์

1918 NUTRILITE ศริพิร จงสวุฒัน์

1919 NUTRILITE มหูะมะ อาแซ - นินุรมา สะนิ

1920 NUTRILITE สนัต ิ- ชตุมิา เหมมนัต์

1921 NUTRILITE พรศร ีชวนะโรจน์ฤทธิ ์

1922 NUTRILITE ธริญาพร วงษ์ศรเีผอืก

1923 NUTRILITE ภาณุพงษ์ อุดมศลิป์

1924 NUTRILITE ยวุด ีสทิธพิาที

1925 NUTRILITE วชัร ีเหมสงวน

1926 NUTRILITE มลัลกิา จุลนิทร

1927 NUTRILITE เรอืงศกัดิ ์อึง้ประเสรฐิภากร - ภารณ ีอ านวยพรกุลกจิ

1928 NUTRILITE เกรยีงไกร ลสุวสัดิ ์

1929 NUTRILITE สภุาพร ถาดทอง

1930 NUTRILITE ไพศาล คงแกว้ - ภษูติา จนิดา

1931 NUTRILITE เพญ็ลกัษณ์ เอกรงัษี

1932 NUTRILITE รุจาภา ทพิวรโชติ

1933 NUTRILITE โชตริส สขุเป้ีย

1934 NUTRILITE กติตนินัท ์เขม็กลดั

1935 NUTRILITE ไพศาล พนาลอี าไพ

1936 NUTRILITE นาระดา - ประทปี อ านวยสขุวงศ์

1937 NUTRILITE ภสัราภรณ์ ค าคลงั

1938 NUTRILITE จ าปี โตโคกสงู - สทิธเิดช จนัตะเคยีน

1939 NUTRILITE วสธุา - จริวรรณ นราสทิธางกรู

1940 NUTRILITE ธดิารตัน์ - ปิยะรตัน์ มหมิา

1941 NUTRILITE ณราจนัทร ์ผดัโพธิ ์- ชาญวทิย ์กมขนุทด

1942 NUTRILITE สภุารว ีกงึฮะกจิ

1943 NUTRILITE เสาวลกัษณ์ เอีย่มสอาด

1944 NUTRILITE จุฬาทพิย ์สรุตันโยธนิ

1945 NUTRILITE กรวชิญ์ รามสตู

1946 NUTRILITE สปุราณ ีกฤตมโนรถ - พชัรากร ทวโีรจน์สพุล

1947 NUTRILITE สมุณฑา นุชยะบุตร

1948 NUTRILITE วรรณา - ประสทิธิ ์อมีาน

1949 NUTRILITE ละม่อม มกีุศล

1950 NUTRILITE อุเทน อยูพ่ระจนัทร ์- MA.KIMBERLY AMOR CARUNUNGAN
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1951 NUTRILITE พพิฒัพล ศริสทิธิว์ฒันา

1952 NUTRILITE สดุใจ ตรแีสง

1953 NUTRILITE จตุพร เมอืงแดง

1954 NUTRILITE อจัฉรา ตุลยสทิธชิยั

1955 NUTRILITE กนิศรา โปรยรุ่งโรจน์

1956 NUTRILITE แนนซี ่ธงชยับรสิทุธิ ์

1957 NUTRILITE กฤษณา ดุษดี

1958 NUTRILITE น้อมพร - วชิยั เสน่หธ์รรมศริิ

1959 NUTRILITE วรรณวกิาร ์ศริเิจรญิ - ธรีะพล ประเสรฐิจงั

1960 NUTRILITE เนาวรตัน์ รอ้ยแกว้

1961 NUTRILITE กุนนท ีหาญชวูงศ์

1962 NUTRILITE พรีพงศ ์ณ นคร

1963 NUTRILITE ลกัขณา จนัทรเ์อยีด

1964 NUTRILITE ธรรม ์สงัขแ์กว้

1965 NUTRILITE ขวญัใจ ดารกมาศ

1966 NUTRILITE นารรีตัน์ - สวุฒัน์ กนัภมูิ

1967 NUTRILITE นิมติ อาจปกัษา

1968 NUTRILITE ววิฒัธนีย ์พรมเวยีง

1969 NUTRILITE ณฐันิี หริญัอศัว์

1970 NUTRILITE สริปิรางค ์ศรโียธนิ

1971 NUTRILITE อรณชิชา ชลภสัอ าพน - จริวฒัน์ ศรเีหรา

1972 NUTRILITE กษรฤญ เรยีงเเหลม่ - ชยัธรีด์า ลมิปิพฒัน์

1973 NUTRILITE ลทัธพรรณ วรากุลศริศิกัดิ ์

1974 NUTRILITE ศริบิูรณ์ สขุวฒัน์

1975 NUTRILITE SOUNY LUANGKHOT

1976 NUTRILITE สชุาดา แกว้เอีย่ม - วชริหตัถ ์นามบุตร

1977 NUTRILITE สภุทัรา นาพมิแสง

1978 NUTRILITE สทุศิา ลิม้สกุล

1979 NUTRILITE ศริยิพุา พนมตัง้

1980 NUTRILITE ศุทธกิานต ์สนขนุทด

1981 NUTRILITE พนิตสภุา งามด ี- กติตคิุณ สทุธบุิญ

1982 NUTRILITE วรรณพร - พริยิพงศ ์แจง้เจนเวทย์

1983 NUTRILITE จริะภา พงษ์ประสทิธิ ์

1984 NUTRILITE ทยตุา - สรากร รกัน้อย

1985 NUTRILITE ณชัชารยี ์ชยัวรีะพฒันา

1986 NUTRILITE ภาสกร เลศิพฒันะสกุล

1987 NUTRILITE นินา นิพทัธศ์านต์

1988 NUTRILITE เยาวด ีขานทอง

1989 NUTRILITE โสรจั เกษเพชร - กวติา กนัลอืนาม

1990 NUTRILITE สชุาดา ปรชัญาวงศศ์านติ ์

1991 NUTRILITE ชชูาต ิ- รุ่งอรุณ ชาญสง่าเวช

1992 NUTRILITE ถาวร สง่ศร ี- บุญยงค ์กูเ๋จรญิ

1993 NUTRILITE ดารนิ เจยีมจติพลชยั - สนัต ิต๊อดแกว้

1994 NUTRILITE ณนนัทอ์ร ไหมอ่อน - ไพโรจน์ ศรรีตันโชติ

1995 NUTRILITE สวงค ์ร่านแผว้

1996 NUTRILITE เสาวนี - จวน คลายคลี่

1997 NUTRILITE พรทพิย ์- ทนงศกัดิ ์แสงสวา่ง

1998 NUTRILITE วสิฐิศกัดิ ์พรชยัวริชั

1999 NUTRILITE กุลชญา - รชต วงศเ์ลก็

2000 NUTRILITE พรปวณ์ี พฤกษ์พระกานต์


