
ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ช่ือหน่วยงำน

1 คุณ กชพร ยวงค ำ บริษทั สรรพสินคำ้ตั้งฮัว่เส็ง จ  ำกดั

2 น.ส. กนกรัตน์ วฒันำมหพร  บริษทั โรจนะ แอสเซ็ท แมนเนจเมนท ์จ ำกดั

3 น.ส. กนกวรรณ  พ่วงค  ำ บริษทั ไทยเอน็เนอร์ยี ่ออดิเตอร์ จ  ำกดั

4 น.ส. กรรณิฎำ  ปรำบเสร็จ บริษทั ไอเอฟเอสอี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั

5 นำย กฤชนนท ์ป้ันมณี บริษทั แปลน เอน็จิเนียร่ิง จ  ำกดั

6 น.ส. กฤตพร  เช้ือพงษพ์นัธ์ บริษทั เมืองไฟฟ้ำอมตะนคร วิศวกรรม จ ำกดั

7 พตท. กอ้งกำญจน ฉนัทปรีดำ ส ำนกัป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั กรุงเทพมหำนคร

8 น.ส. กญัญำรัตน์ สงัคสุข บริษทั เมืองไฟฟ้ำโรจนะวิศวกรรม จ ำกดั

9 นำย ก ำพล แซ่ตั้ง บริษทั ไบรทเ์ทอร์ อิมแพค จ ำกดั

10 นำย กิตติพงศ ์ หลิบแกว้ บริษทั ไบรทเ์ทอร์ อิมแพค จ ำกดั

11 นำย กิตติศกัด์ิ มูลฟู กรมโยธำธิกำรและผงัเมือง (ส ำนกัควบคุมและตรวจสอบอำคำร)

12 นำย กิติศกัด์ิ ผ้ึงทอง กรมโยธำธิกำรและผงัเมือง

13 นำย เกรียงไกร ภมรพล ส่วนตวั

14 นำย เกษม สุธรรมมำ บจก. บำงปูวิศวกรรม

15 นำย โกศล ดีศีลธรรม Industrial Service Provider

16 นำย ไกรสร เส้งคง บริษทั เมลคอน จ ำกดั




ประกำศ

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมเทคนิคพิจำรณ์รับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำง

มำตรฐำนระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉินและโคมไฟฟ้ำป้ำยทำงออกฉุกเฉิน 

วนัองัคำรที่ 5 มถุินำยน 2561 เวลำ 13.00 - 16.30 น. 

** ผู้ที่มรีายช่ือดังต่อไปนีโ้ปรดมาเซ็นต์ช่ือรับเอกสารในเวลา 13.00 - 13.30 น. **

ณ ห้องสัมมนาช้ัน 6 อาคาร วสท.

หากไม่มรีายช่ือของท่าน กรุณาติดต่อ 02-184-4600 ต่อ 506 ด่วนนะคะ
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17 นำย ขวญัชำย สุดสำยแกว้ บมจ.ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์

18 นำย จตุพล นำมโลมำ บริษทั เมอร์เซเดส-เบนซ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั

19 นำย จกัรภทัร มณีกำญจน์ บริษทั เมืองไฟฟ้ำกรุงเทพวิศวกรรม จ ำกดั

20 นำย เจษ เสียงลือชำ กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน

21 นำย ชนชัย ์ตนัติพงศ์ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

22 นำย ชรินทร์ จุย้มณี siemens ltd.

23 นำย ชลชยั ธรรมวิวฒันุกรู กรรมกำร วสท.

24 นำย ชลรัฐ ไวดำบ บริษทั จีโอ เมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั

25 นำย ชชัชยั  ไชยฤทธ์ิ บริษทั สรรพสินคำ้ตั้งฮัว่เส็ง จ  ำกดั

26 นำย ชยัพร ไทรเกตุ Fusion consultants

27 นำย ชยัพฤกษ ์สุฤทธิกลุ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

28 นำย ชยัโย ตระกลูไทยรักษ์ บมจ. กสท โทรคมนำคม

29 นำย ชยัวฒัน์ สุทธิวณิชย์

30 นำย ชำญชลิต  อินทสุก มหำวิทยำลยัเทคโนโลยมีหำนคร

31 นำย ชำนนท ์พูนข ำ บริษทั คอนสตรัคชัน่ ออดิท จ ำกดั

32 นำย ชำนล ลภสัวิจิตร Be Fire Ready

33 นำย ชำลี  พลสินพยคัฆ์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี

34 นำย ชำลี เงินยวง บำ้น

35 ส.ต.อ. ชิษณุพงศ ์สิทธ์ิเดชพีรดำ ส ำนกัป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั กทม.

36 นำย ชูเกียรติ กล่ินเทียน โรงพยำบำลตำกสิน

37 นำย ณฐำภพ ดลปัญญำเลิศ โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์

38 นำย ณรงคช์ยั ทองรัตน์แกว้ โรงพยำบำลรำมำธิบดี

39 น.ส. ณัฏฐิฌำ ณิชำวีรสิทธ์ิ เอสซี แอสเสท (SC ASSET)



ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ช่ือหน่วยงำน

40 นำย ณัฐปคลัภ ์ตรีเนตร TEAM Consultant

41 นำย ณัฐพล ขำวเงิน บ.ซินเทคคอนสตรักชัน่จ จ  ำกดั (มหำชน)

42 นำย ณัฐพล เซ่งกิม บริษทั อญัญำ โฮเทล จ ำกดั

43 นำย ณัฐพล เสนพนัธ์ บริษทั คิวทีซีกรุ๊ป จ ำกดั

44 นำย ณัฐวุฒิ ตูน่ิ้ม ซิต้ีโฮมรัชดำภิเษก 3

45 นำย ถวิล กลุทน โรงแรม แมเจสติค แกรนดเ์ด สุขมุวิท กรุงเทพ

46 นำย ทองค ำ ปิยธรรวงศ์ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน

47 น.ส. ทิตยำ นนัหม่ืน บริษทั ดี. เอ. รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จ  ำกดั

48 นำย แทน ศรีสุโข กำรไฟฟ้ำนครหลวง (ฝ่ำยควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม)

49 นำย ธนนนัท ์ช่อผล Fusion Consultants co.ltd

50 นำย ธนวฒัน์ สำยแฉ่ง บริษทั เฟิร์ส เทคโนโลยี ่จ  ำกดั

51 นำย ธนะสิทธ์ิ ล ้ำเลิศรัฐฐำกลุ บริษทั ทีทีซีแอล จ ำกดั (มหำชน)

52 นำย ธนำ ลีจวง บจก.ดี.เอ.รีเซิร์ช เซ็นเตอร์

53 นำย ธนำดิษย ์นพคุณ ส ำนกัป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั กรุงเทพมหำนคร

54 นำย ธรภณ ตรีคุณประภำ โรงพยำบำลบำงมด

55 นำย ธรรมนูญ กมล บริษทั ไอเอฟเอสอี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั

56 นำย ธรำวุฒิ ศิริลำภพำนิช บจก. เคอีแอล 2014 วิศวกรรม

57 นำย ธวชั มีชยั สมำคมเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำไทย

58 นำย ธีรพล หงษใ์หญ่ บริษทั เมอร์เซเดส-เบนซ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั

59 นำย ธีรวุธ สร้อยนอม โรงแรมแมนดำริน โอเรียนเตล็

60 นำย ธีรศกัด์ิ งำมวิไล โรงพยำบำลกลำง

61 นำย นนฐวุฒิ บญุรำช บมจ.ท่ำอำกำศยำนไทย

62 นำย นพดล นฤพนธ์จิรกลุ บจก.ดี.เอก็ซเ์พิร์ท เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์อินสเปคเตอร์
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63 นำย นภดล วิวชัรโกเศศ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้พระนครเหนือ

64 นำย นรงฤทธ์ิ  เสนำจิตร มหำวิทยำลยัเทคโนโลยมีหำนคร

65 นำย นรภทัร สินปรุ บริษทั เมลคอน จ ำกดั 

66 น.ส. นวพรรณ  เหนียวแน่น บริษทั ไทยเอน็เนอร์ยี ่เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนซลัแทนท ์จ ำกดั

67 นำย นวพชัร์ สุภำนุสร บริษทั ลีฟเพำเวอร์ จ  ำกดั

68 รศ.ดร. นฐัโชติ รักไทยเจริญชีพ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศำสตร์

69 น.ส. นนัทิยำ อุดนนั สถำบนัไฟฟ้ำและอิเลก็ทรอนิกส์

70 นำย นำยวิศรุต ศรีสุรินทร์ บริษทั เกษร ไพรเวท อิควิต้ี จ  ำกดั

71 น.ส. นำรี ปำนใส บริษทั ไทยเอน็เนอร์ยี ่ออดิเตอร์ จ  ำกดั

72 นำย นิกร คลองโคน บริษทั แมคพำย บลำซเทค จ ำกดั

73 นำย นิธิกรณ์ ศรีนำรำ บริษทั เฟิร์ส เทคโนโลยี ่จ  ำกดั

74 นำย นิพนธ์ วุฒิมำนพ โรงแรมอะริสตนั

75 นำย นิรุจ ลกัษณำ บริษทั แมคพำย บลำซเทค จ ำกดั

76 นำย นุพล มำลีหวล

77 นำย บรรพรต ตรุษะ บริษทั บี. แคร์ เอน็จิเนียร่ิง จ  ำกดั

78 นำย บญัญติั ใยงูเหลือม กรมป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั กรมมำตรกำรป้องกนัสำธำรณภยั

79 ว่ำท่ีร้อยตรี บญุชยั เตชำโภคิน บริษทั ศุภริช จ  ำกดั

80 นำย บญุน ำ เนียมนุช บมจ.ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์

81 นำย ปกรณ์ ถำวรศกัด์ิโภคำ บริษทั อนนัดำ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ำกดั(มหำชน)

82 น.ส. ปณิชำ พงษแ์พทย์ บริษทั ลีฟเพำเวอร์ จ  ำกดั

83 นำย ประเจนต ์ค  ำด ำ โรงพยำบำลรำชวิถี

84 นำย ประภำส หนูมโน โรงพยำบำลสินแพทย์

85 นำย ประวิทย ์ครบก โรงพยำบำลรำชวิถี
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86 นำย ประสิทธ์ิ พวัภทัรกลุ บริษทั อินเตอร์เทค

87 อ. ประสิทธ์ิ ภูสมำ มหำวิทยำลยัรำชภฏัธนบุรี

88 นำย ประเสริฐ ฉนัทปรำโมทย์ บริษทั แสงมิตรอีเลคตริค จ ำกดั

89 นำย ประเสริฐ พูลอิทธินนัท์ บริษทั ทชั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั

90 นำย ปรัชญำ  สมุทรประเสริฐ บริษทั สยำมยเีอส แบตเตอร่ี จ  ำกดั

91 นำย ปรำกำร  กำญจนวตี บริษทั เมเชอร์โทรนิกซ ์จ  ำกดั

92 นำย ปัญญำ พระพิชิต บริษทั ซี.อำร์ เอนจิเนียร่ิงแอนดเ์ทคโนโลย ีจ  ำกดั

93 น.ส. ปำงฉตัร อรัญวำศรี โรงพยำบำลจุฬำภรณ์

94 นำย ปิยพนัธ์ จนัทร์เพช็ร์ บริษทั คอนสตรัคชัน่ ออดิท จ ำกดั

95 นำย แปร บญุศรีโรจน์ ส ำนกัป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั กรุงเทพมหำนคร

96 นำย พนำ สุรโยธี โรงพยำบำลสิรินธร

97 น.ส. พนิตนำฏ ศรีวิพฒัน์ บริษทั เมืองไฟฟ้ำโรจนะวิศวกรรม จ ำกดั

98 นำย พรพล บตุรดีวงษ์ ส ำนกัป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั กทม.

99 น.ส. พรรณนิตำ อ่อนเคร็ง บริษทั แมทเทล กรุงเทพ จ ำกดั

100 นำย พทัธนนัท ์ชูดวง ส ำนกัป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั กรุงเทพมหำนคร

101 นำย พิจกัษ ์เพ่ิมประเสริฐ ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ

102 นำย พิชยั มิตรธรรมศิริ บริษทั แมทเทล กรุงเทพ จ ำกดั

103 นำย พิชิต อรรถเวชกลุ Dyno Electric Co.,Ltd | Thailand

104 ดร. พิเชษฐ์ ไทยนิยม บริษทั พีเทส จ ำกดั

105 นำย พิเชษฐ อศัวกิจธนำนนท์ บริษทั ลีฟเพำเวอร์ จ  ำกดั

106 นำย พิทยำ สอนประสิทธ์ิ กรมป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั กรมมำตรกำรป้องกนัสำธำรณภยั

107 นำง พิมพร์ภสั คงสมบรูณ์ บริษทั เมืองไฟฟ้ำโรจนะวิศวกรรม จ ำกดั

108 นำย พิสิษฐ์ ล่ิวธนกลุ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้พระนครเหนือ
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109 ผศ. พิสุทธิ จนัทร์ชยัชนะกลุ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้พระนครเหนือ

110 นำย ไพบลูย ์ทศัจนัดำ Sirijit Residenc

111 นำย ไพโรจน์ สุวรรณศรี บริษทั  พี.  เอส. ซี.  อิเลคทริค  จ  ำกดั

112 นำย ภำณุวฒัน์ ทองมนต์ บริษทั เอฟ แอนด ์ซี แคปปิตอล จ ำกดั

113 คุณ ภูมิตระกลู (Pumtragool Homhol)บริษทั เกษร ไพรเวท อิควิต้ี จ  ำกดั

114 นำย มนตช์ยั สุขสถำพร  บริษทั ซี-ทีแอล คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั

115 วศ. มำนพ ศรีตุลยโชติ คณะท ำงำนร่ำงมำตรฐำนควำมปลอดภยั โรงแรม วสท.

116 คุณ เมธี อนิวรรตน์ บริษทั ซีเอสพีเอม็ (ประเทศไทย) จ ำกดั

117 น.ส. เมวดี  สวสัด์ิเรียวกลุ บริษทั เมืองไฟฟ้ำอมตะนคร วิศวกรรม จ ำกดั

118 นำย ยงยทุธ สวสัดีแจง้ โรงพยำบำลสินแพทย์

119 นำย ยิ่งยศ พิมทอง PDC

120 นำย ยทุธนำ  โตพูล Sumitomo electric wiring systema (thailand)limited

121 นำย รณยทุธ ขนับรรจง บริษทั แสงมิตรอีเลคตริค จ ำกดั

122 ร.ต.อ. รพี ปำริฉตัรกำนนท์ โรงพยำบำลต ำรวจ ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ

123 นำย รัชกฤต ธนเดชพิธำน บริษทั ไบรทเ์ทอร์ อิมแพค จ ำกดั

124 นำย รัฐพล คลำ้ยสุวรรณ์ บริษทั QTC GROUP

125 น.ส. ลลิดำ สุขสมำนวงศ์ บริษทั โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จ  ำกดั

126 นำย วงศวิ์วฒัน์ ปรีชำวนิช บริษทั ทชั พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั

127 นำย วรกร ขณะรัตน์ กรมโยธำธิกำรและผงัเมือง (ส ำนกัควบคุมและตรวจสอบอำคำร)

128 นำย วรดิษฐ์ บตุรลพ บริษทั เมืองไฟฟ้ำกรุงเทพวิศวกรรม จ ำกดั

129 น.ส. วรรณภำ   สุทธิวงษ์ บริษทั ไอเอฟเอสอี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั

130 น.ส. วรำรัตน์  พงษส์วสัด์ิ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย

131 นำย วสุธำ ยทุธำวรกลุ บริษทั ทีทีซีแอล จ ำกดั (มหำชน)



ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ช่ือหน่วยงำน

132 นำย วนัชยั เอ่ียมศรี โรงพยำบำลสิรินธร

133 นำย วำทิต ขนัเนตร บริษทั ศุภริช จ  ำกดั

134 น.ส. วิจิตรำ จนัตำ บริษทั อีสออน อิมปอร์ต – เอก็ซป์อร์ต จ ำกดั

135 นำย วิโชติ กนัภยั กรมโยธำธิกำรและผงัเมือง (ส ำนกัควบคุมและตรวจสอบอำคำร)

136 นำย วิทวสั ใจวรรณะ บริษทั ทีอำร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั (มหำชน)

137 นำย วินยั อ  ่ำตระกลู ส ำนกังำนบรรเทำทุกขแ์ละประชำนำมยัพิทกัษ ์สภำกำชำดไทย

138 นำย วิโรจน์ นนัทชลำกรกิจ โรงแรมซมัมิท พำวินเลียน

139 นำย วีรพฒัน์ สอนจนัทร์ โรงพยำบำลกลำง

140 นำย วีรวิทย ์มำลำค ำ บริษทั จีโอ เมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั

141 นำย วีระพฒัน์ พงษโ์สภำ ส ำนกัป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั กรุงเทพมหำนคร

142 นำย วุฒิกร กิตติวฒัน์ศิริกลุ Process Engineering Services CO., Ltd.

143 นำย วุฒิชยั สมยับรีุ โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์

144 นำย ศรัญญู  ปำกดี บริษทั บิลเดอร์ คอนซลัแตนทส์ จ ำกดั

145 นำย ศรำยทุร คชเสนีย์ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ (ถ.สุรวงศ)์

146 นำย ศรำวุฒิ ศิริรักนำวี ที.ซี.ซี.คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ต้ี แมนเนจเมน้ท ์(ส ำนกังำนใหญ่)

147 นำย ศรีชยั รุจิรวฒันกลุ บริษทั เอ พลสั อี ดีไซน์ แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ำกดั

148 น.ส. ศศิงพงษ ์โกมุท บริษทั แฟคทอร่ี เซอร์วิส แอนด ์เมนเทนแนนซ ์จ ำกดั

149 นำย ศกัย ์ผือโย ส ำนกัป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั กรุงเทพมหำนคร

150 น.ส. ศิรภสัสร กระจำยศรี บริษทั เมืองไฟฟ้ำอมตะนคร วิศวกรรม จ ำกดั

151 นำย ศิริจกัษ ์จรูญเวชธรรม สมำคมส่งเสริมอุตสำหกรรมรองเทำ้ไทย

152 น.ส. ศิริทิพย ์สุนทรภณัฑ์ บริษทั แฟคทอร่ี เซอร์วิส แอนด ์เมนเทนแนนซ ์จ ำกดั

153 นำย ศิวำ หลำบค ำ บริษทั  พี.  เอส. ซี.  อิเลคทริค  จ  ำกดั

154 นำย สถำภรณ์ จกัรทอง บริษทั ยนิูเวนเจอร์ จ  ำกดั (มหำชน)



ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ช่ือหน่วยงำน

155 นำย สมชำย จอมพะเยำว์ โรงพยำบำลศิริรำช

156 นำย สมชำย พลเสน โรงพยำบำลบำงมด

157 นำย สมทรง แสนสุข เอกชน บริษทั รับเหมำ

158 นำย สมบติั ฉตัรทอง ส ำนกัป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั กรุงเทพมหำนคร

159 นำย สมภพ ยงพิศำลภพ Dyno Electric Co.,Ltd | Thailand

160 นำย สมสิทธ์ิ ทศัสุริยวงศ์ บริษทั จอมไทย ดีไซน์ แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ำกดั

161 นำย สรพงษ ์วชัรำกำร บำ้น

162 นำย สว่ำงแดนดิน แสงสว่ำง ส ำนกัป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั กทม.

163 นำย สนัติภพ จนัทร์บญุนะ สถำบนัไฟฟ้ำและอิเลก็ทรอนิกส์

164 ผศ.ดร. สำคร วุฒิพฒันพนัธุ์ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศำสตร์

165 นำย สำธิต อศัวำณิชย์ สมำคมวิศวกรท่ีปรึกษำเคร่ืองกลและไฟฟ้ำไทย

166 นำย สำยชล สุขส ำรำญ คณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำล มหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช

167 นำย สำยณัท ์แสงพินิจ คณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำล มหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช

168 นำย ส ำเริง แฉ่งใจ บริษทั เมืองไฟฟ้ำกรุงเทพวิศวกรรม จ ำกดั

169 นำย สิทธิชยั  แกว้มะณีวงค์ บริษทั เมืองไฟฟ้ำกรุงเทพวิศวกรรม จ ำกดั

170 นำย สิทธิชยั ช่อสลิด บริษทั บรีโอเทค จ ำกดั

171 นำย สิทธิรัตน์  นำเพชร บริษทั  เอทีที  คอนซลัแตนท ์ จ  ำกดั

172 นำย สิรวิษญ ์นำคสงัข์ กรมโยธำธิกำรและผงัเมือง (ส ำนกัควบคุมและตรวจสอบอำคำร)

173 น.ส. สิริวรรณ ทิพยอ์กัษร TEAM Construction Management Co., Ltd.

174 นำย สุกฤษ ศิริมำเมือง ส ำนกัป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั กรุงเทพมหำนคร

175 น.ส. สุนีย ์ตนัติวุฒิพงศ์ กองควำมปลอดภยัแรงงำน

176 นำย สุรชยั เจ๊ะดอเลำะ บริษทั ไบรทเ์ทอร์ อิมแพค จ ำกดั

177 นำย สุรเชษฐ์ สีงำม บริษทั โจนส์ แลง ลำซำลล ์แมนเนจเมน้ท ์จ  ำกดั



ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ช่ือหน่วยงำน

178 นำย สุรศกัด์ิ อรรถจินดำ โรงเรียนสำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั ฝ่ำยประถม

179 นำย สุวิทย ์ไตรรัตนำนุวงษ์ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย

180 นำย เสรีชยั จูมงคล บริษทั ไบรทเ์ทอร์ อิมแพค จ ำกดั

181 น.ส. โสภิดำ วีระมิตร ALT Telecom Public company limited

182 น.ส. หทยัรัตน์ เจตนำ สถำนเสำวภำ สภำกำชำดไทย

183 นำย อดุลย ์พรหมเวช บริษทั อีสออน อิมปอร์ต – เอก็ซป์อร์ต จ ำกดั

184 นำย อนุชำ มำลี โรงพยำบำลศิริรำช

185 นำย อนุชิต พำลี บริษทั บีที-โปร จ ำกดั

186 นำย อนุมตัร เมินสูงเนิน บริษทั จีโอ เมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั

187 นำย อภินนัท ์ปณุโณปกรณ์ ASSA

188 นำย อภิวฒัน์ ประภำวตั บริษทั สหกำรวิศวกร จ ำกดั

189 น.ส. อรทยั ประสมจิตต์ Sumitomo electric wiring system (thailand)limited

190 นำย อรรถกฤษณ์ สุทธิวณิชย์

191 นำย อฑัฒเ์มธ อคัคะทพัพน์ำรำ โอเจน ซพัพลำย

192 น.ส. อมัพิกำ จนัทร์ทองอิน บริษทั ฟุโดโซ ลูชัน่  จ  ำกดั 

193 นำย อศัวิน ทบักิลำ บริษทั อินเตอร์ เรียลต้ี แมเนจเมน้ท ์จ  ำกดั (IRM)

194 ดร. อำทิตย ์ธรรมตระกำร บริษทั ฟุโดโซ ลูชัน่  จ  ำกดั 

195 นำย อำนนท ์กองใหญ่กลำง บริษทั แฟคทอร่ี เซอร์วิส แอนด ์เมนเทนแนนซ ์จ ำกดั

196 นำย อ ำนำจ เลำกสิกิจ ส่วนตวั

197 นำย อุทยั กลมัศรี
198 นำย อุทยั แกว้งำม โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย

199 น.ส. อุมำพร ครองสกลุสุข กองควำมปลอดภยัแรงงำน

200 น.ส. แอม  แสนบตุร บริษทั เมืองไฟฟ้ำอมตะนคร วิศวกรรม จ ำกดั


