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สถานที่ ส านักงานปรมาณเูพ่ือสนัติ

ล าดบัที่ ช่ือ-นามสกลุ หน่วยงาน

1 นายพิเชษ พจน์พาณิชพงศ์ บริษัท ไทยโตชิบา อตุสาหกรรม จ ากดั

2 นางสาวอนญัญา สถิตพงษ์ โรงพยาบาล ทพัทนั

3 นางอรทยั พทุธมงคล  มงโต โรงพยาบาลสระบรีุ

4 นายวฤทธ์ิ นิลสขุ บริษัท ผลติภณัฑ์กระดาษไทย จ ากดั

5 นางสาวพิมพ์ชนา รัฐรวสีทิธ์ิ โรงพยาบาล หนองมะโมง

6 นางสาวรัตนาภรณ์ สหีานาม โรงพยาบาลพนมไพร

7 นางสาวนิตยา ต๊ะจนัทร์ บริษัท ซาบกิ อินโนเวทีฟ พลาสติกส์

8 นางสาวอมรรัตน์ จงัธนสมบตัิ โรงพยาบาลบรุฉัตรไชยากร

9 นางสาวสวุญิชา อารยะสจิุนต์ คลนิิกศนูย์แพทย์พฒันา

10 นางสาวปาริฉตัร สมตวั โรงพยาบาลวภิาราม

11 นางสาววนิดา ศิลปะผดงุ บริษัท เม็กเท็คพรีซิชนัคอมโพเนนท์(ประเทศไทย)จ ากดั

12 นางสาวยพุา ภมีูษา บริษัท ไดกิน้คอมเพรสเซอร์ จ ากดั

13 นายพรชยั กล้ากลางชน บริษัท โกลบอลลโิธทริปซีย์เซอร์วสิเชส จ ากดั

14 นางสาวชนากานต์ สสีงปราบ โรงพยาบาล บางประกอก9

15 นายภาณุ เนาวรัตน์ โรงพยาบาลวงัชิน้

16 นางสพุตัตรา โสภณอมัพรศกัดิ์ คลนิิกศนูย์แพทย์พฒันา

17 นางรุ่งอรุณ แก้วผกัแวน่ โรงพยาบาลปะค า
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ล าดบัที่ ช่ือ-นามสกลุ หน่วยงาน

18 นายทวิช พนัธุสขุเจริญ โรงพยาบาลเอกชล2

19 นายถาวร จนัทร์ประสทิธ์ิ บริษัท ซีกซ์อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จ ากดั

20 วา่ทีร้่อยโทสชิุน สมัมาวรรณ บริษัท โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จ ากดั

21 นางสาวศิริลกัษณ์ เสริมสขุ ส านกังานทีด่ินจงัหวดับรีุรัมย์สาขาประโคนชยั

22 นางสาวศิริวรรณ นามลิม้เหมนที โรงพยาบาล สงฆ์กลุ่มงานรังสวีิทยา

23 นายสริุนทร์ เนตรสน บริษัท ผลติภณัฑ์กระดาษไทย จ ากดั

24 นายกมัพล กรภสูษิฐ์ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 28 กรุงธนบรีุ

25 นายปัญญา มานะบุตร โรงพยาบาลเสนางคนิคม

26 นายปรีชา ฟักทอง โรงพยาบาลตราด

27 นางสาวปริญญานสุรณ์ ณะรังสี โรงพยาบาลธนบรีุ2

28 นายสทิธิชยั พ่วงพลบั บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมีจ ากดั(มหาชน)

29 นางปริุมาน สวสัดี โรงพยาบาล สขุมุวทิ

30 นายศิริพงษ์ ทองอ่อน บริษัท ผลติภณัฑ์กระดาษไทย จ ากดั

31 นายวิบลูย์ วงษ์ชมพู บริษัท ผลติภณัฑ์กระดาษไทย จ ากดั0

32 นายพยงุศกัดิ์ พนัธ์เจริญ บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จ ากดั

33 นางทิพวรรณ สายแวว บริษัท สยามโพลีสไตรีน จ ากดั

34 นายผดงุชาย บญุก าเนิด บริษัท สยามโพลีสไตรีน จ ากดั

35 นายวชัระ หนองบวั บริษัท สยามโพลิเอททลีนี จ ากดั

36 นายกิตติพงษ์ บวัหลวง บริษัท คาสโิอ (ประเทศไทย)  จ ากดั

37 นางสาวอมรวรรณ บญุก้อน บริษัท พานาโซนิค แมนแูฟกเจอริง (ประเทศไทย) จ ากดั
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ล าดบัที่ ช่ือ-นามสกลุ หน่วยงาน

38 นางสาวราตรี สายตรง บริษัท พานาโซนิค แมนแูฟกเจอริง (ประเทศไทย) จ ากดั

39 นางสาวโสฬสศิริ ศรีทอง บริษัท นิตโต เซโก (ประเทศไทย) จ ากดั

40 นางสาวปิยวรรณ คงคาประเสริฐ บริษัท โทคินอิเลก็ทรอนิกส์(ประเทศไทย)จ ากดั

41 นายเอกลกัษณ์ สงัข์ทอง บริษัท ไทยบริดจสโตน(โรงงานหนองแค)

42 นางสาววรรณิศา สวุรรณรัตน์ โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง

43 นายอมรินทร์ อินนพุัฒน์ บริษัท เอสทีพีแอนด์ไอจ ากดั(มหาชน)

44 นางสาววาสนา จิตรชนะ โรงพยาบาลจฬุารัตน์9

45 นางสาวเนตรมาดา เตชะอภิวฒัน์ บริษัท เอ็นเอส สยามยไูนเต็ลสตีลจ ากดัจ ากดั
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