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ล าดบัที่ ช่ือ-นามสกลุ หน่วยงาน

1 นางสาวอญัมณี พาชีรัตน์ บริษัท ฟาราเทค (บ้านโพธ์ิ) จ ากดั

2 นายสนุทร ลือก าลงั บริษัท ฟาราเทค จ ากดั

3 นางสาวนิภารัตน์ จนัสอาด บริษัท ฟาราเทค จ ากดั

4 นายสทิธิชยั บญุลอืแก้ว PTTGC  BRANCH 11 OIETIN3

5 นางสาวฐิติพร ศรีสวุรรณ โรงพยาบาล ละแม

6 นางยพิุน พฒิุเนาวรัตน์ โรงพยาบาลหลงัสวน

7 นางผสุดี วาร์คสแตรนด์ โรงพยาบาล ทุง่ตะโก

8 นายศกัดา มาลยัทอง โรงพยาบาล เก้าเลีย้ว

9 นางสาวดลพร กินขนุทด โรงพยาบาลประทาย

10 นางสาวบษุราภรณ์ ตัง้ตระกลูทรัพย์ โรงพยาบาลโกรกพระ

11 นางสาวจริยาวดี ช ากรม โรงพยาบาลแก้งสนามนาง

12 นางสาวจนัทร์เพ็ญ ทองเจือ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร

12 นางสาวนพวรรณ ดงูาม บริษัท ทีมพลาสเคมีคอล จ ากดั

13 วา่ทีร้่อยตรีอานนท์ ธูปเทียนรัตน์ บริษัท ฮทูามากิ(ประเทศไทย)จ ากดั

14 นางสาวประภาศร เชือ้จิตร โรงพยาบาลขอนแก่นราม

15 นางสาวอินทิรา แร่เงิน โรงพยาบาล สรรคบรีุ

16 นางลลติา ทองดี โรงพยาบาล รวมแพทย์ชยันาท
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ล าดบัที่ ช่ือ-นามสกลุ หน่วยงาน

17 นายดนพุล ทองดี โรงพยาบาล รวมแพทย์ชยันาท

18 นายธนาศกัดิ์ โพธิสงิห์ โรงพยาบาลราชพฤกษ์

20 นางสาวพรทิพย์ ครู่กระโทก โรงพยาบาลลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร

21 นางสาวอรณิชชา ไตร่ตรอง บริษัท อินโดรามาโพลีเอสเตอร์อินดสัตรีส์้ จ ากดั (มหาชน)

22 นางสาวแววตา วาเลนซลู่า โรงพยาบาลโนนแดง

23 นายประกิต เกิดทา่ไม้ โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์

24 นายประเสริฐ มงคลแสน บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิล้ จ ากดั

25 นายสรุยทุธ เจียมอภิญญากลุ บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน กลัวา ไนซ่ิง(ประเทศไทย) จ ากดั

26 นางสาวพนิดา ค าหนนุ อตุสาหกรรมพ ฒนามลูนิธิเพ่ือสถาบนัอาหาร

27 นางสาวกณุฑลทิพย์ สายเสน บริษัท บิริดจสโตนไทร์แมนแูฟคเจอร่ิง(ประเทศไทย)จ ากดั

28 นางสาวยภุาวดี ชมุส าโรง โรงพยาบาลปากชอ่งนานา

29 นางสาวบญุญรัตน์ พลนนัท์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชทา่บอ่

30 นายอภิชยั พิกลุทอง โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี แผนกรังสวีิทยา

34 นายธราพงษ์ คณิุรัตน์ บริษัท ไทยโซบ ิโคเกอิ จ ากดั

35 นางสาวเมฬิกา ด ารงค์สกลุ บริษัท ไอดีเอสเมดิคอลซีสเต็มส์)ระเทศไทย)จ ากดั

36 นางสาวองัสมุาล ีป้องขวาเลา บริษัท แมรีกอทจิวเวอร่ีจ ากดั

37 นายอนชุา ศรีเชียงขวาง บริษัท ซูพีเรียแฟลททิง้เทคโนโลย(ีไทยแลนด์)จ ากดั

38 นางสาวฐานิดา ไชยมาลา โรงพยาบาลรามค าแหง

39 นางสาวปิยนชุ เนตรคณุ Thai NDT

40 นายเฉลมิชยั สวุณัณกีฏะ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)
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41 นายชชัพล สารชวนะกิจ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)

42 นางสาวม่ิงขวญั วรรณโภชน์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชตะพานหนิ

43 นางสาวพยง เย็นเพชร บริษัท ไทยเฮลท์อิมเมจจิง้จ ากกดัโรงพยาบาลนางรอง

44 นางสาวชนกานต์ คงประเสริฐ โรงพยาบาลเอกชล

45 นายสพุจน์ ยาย้อย บริษัท  เวลิด์อิเลคตริค(ประเทศไทย)จ ากดั

46 นางเสาวนิต สมีาตย์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

47 นางยภุาวลัย์ แสงขนัธ์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

48 นางละม่อม หงษ์ค า โรงพยาบาลบรีุรัมย์

49 นางสาววรรณนิสา สลวีงศ์ บริษัทอดุรเมดิคอลซพัพรายจ ากดัสาขาโรงพยาบาลระยอง

50 นางสาวนงลกัษณ์ หินขาว บริษัท เอ็น เอส เค สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั

51 นายนราธิป รักษา Umicore Marketing Serviees (Thailand)

52 นางสาวนวลปราง ไกรวาส บริษัท ฟาสทีนอล(ประเทศไทย) จ ากดั

53 นางสาวชาลนีิ ธนทรัพย์สมบตัิ ห้องปฎิบตัิการวจิยัเอกซเรย์ซีทีและการสร้างภาพทางการแพทย์ ศนูย์
เทศโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ

54 นางนงลกัษณ์ คทัธะนาม โรงพยาบาลสนิแพทย์

55 นางสาวจฑุามาศ ทองจินดา โรงพยาบาลสนิแพทย์

56 นางสาวจารุวรรณ เพ็ญจนัทร์ โรงพยาบาลสนิแพทย์

57 นายเจษฎา จนัทรัตน์ โรงพยาบาลทา่ศาลา

58 นางสาววนิดา พฒันราช โรงพยาบาลหลวงพ่อทวศีกัดิ์

59 นางสาวสนุนัทรา บญุลอย บริษัท ซนัลทิ(ประเทศไทย)จ ากดั
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60 นางสาวสชุา สบุนิ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

61 นางวยิะดา สมพงษ์ โรงพยาบาลประจวบค๊รีขนัธ์

62 นายธรรม์ธวชั ธรรมวงศ์ โรงพยาบาล กบนิทร์บรีุ

63 นางสาวลลติพร สตุะพนัธ์ บริษัท ดีเอสแอน เอ๊กเพรส (ประเทศไทย) จ ากดั

64 นางพรทิพย์ มาทนัใจ ทววีงษ์ ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอชีย แปซิฟิค จ ากดั

65 นางสาวฐิติกานต์ กลัน่น า้ทพิย์ คลนิิกทนัตกรรมเดนเต้พลสัวิภาวด6ี4

66 นางสาวพกัตร์เพ็ญ ดวงจนัทร์ค า บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์จ ากดั(ส านกังานระยอง)

67 นางอจัฉราพร มกุธวตัร โรงพยาบาลโพธ์ิไทร

68 นายสทุธิรัตน์ สวา่งโรจน์ บริษัท ไทยโพลเิอททีลนีจ ากดั
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