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ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร, หัวหน้างาน 

และหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ 
ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก จังหวัดเพชรบุรี ประจําปี 2562 

วันที่ 3 - 4 เมษายน 2562   ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

..................... 
 

  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับ   
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จํากัด  และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน 
ภาคตะวันตก  ขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร,  
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับหัวหน้างาน และหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ  
รวมจํานวน 3 รุ่น  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม  โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2562   
ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก  จังหวัดเพชรบุรี  ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ   
มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี  
  จึงขอให้ผู้อบรมที่มีรายช่ือลงทะเบียนและเข้าร่วมพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก 
จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 3 เมษายน 2562 ต้ังแต่เวลา 08.30-09.30 น.  ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   และเมื่อพิ ธี เ ปิดเสร็จสิ้นแล้วให้ เข้าอบรมที่อาคารคณะวิทยาการจัดการ  
(วันที่ 4 เมษายน 2562 ลงทะเบียนที่อาคารคณะวิทยาการจัดการ)   ทั้งน้ีผู้เข้าอบรมต้องไม่เป็นผู้มีรายช่ือเดียวกัน 
กับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา  และให้ผู้อบรมเตรียมเอกสารใบสมัคร  สําเนาบัตรประชาชน  และคําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ  มามอบให้กับเจ้าหน้าที่ในวันแรกของการอบรม  สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 081-5723018 

 

ส่วนที่ 1 
รายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน ระดบับริหาร  จํานวน 60 คน 
 

ลําดับที ่ ชื่อ นามสกุล สถานประกอบการ/หน่วยงาน 
1 น.ส.อารี  อ่อนนุ่ม บจ. เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ 
2 น.ส.ประยูร  ดีกลั่น บจ. ดี.พี.เทรดด้ิง 
3 นายประสงค์  ฉิมพาล ี บจ. ดี.พี.เทรดด้ิง 
4 นายบัณฑิต บูรพางกุร บจ. ฮวา หลิน สแตนเลสส์ สตีล อินดัสตรี 
5 นางปฐณีพร กียรติพัฒนาชัย บจ. หนองบัว ฟีด มิลล ์
6 นายสาครินทร ์ ม่วงคง บจ.แลนโจ เอ็นเตอร์ไพร์ส ประเทศไทย 
7 น.ส.นันทพร  เอมเดช บจ. เพชรบุรีเวชกิจ 
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ลําดับที ่ ชื่อ นามสกุล สถานประกอบการ/หน่วยงาน 
8 นางสกุณา  ศรปีระเสริฐ บจ. เพชรบุรีเวชกิจ 
9 นายประสาน สุดใจ โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท หัวหิน-ชะอํา 
10 นายอภิชาติ  ชัยชนะ บจ.โตโยต้าเพชรบุรี สาขาชะอํา 
11 นายทวี พุทธิ บจ. ซีเจ เอ็กเพรส กรุ๊ป 
12 น.ส.พัชริดา  จงทอง บจ.ปาล์มฮิลส์ พรอพเพอร์ต้ี เซอร์วิส  
13 นายทรงศักด์ิ  คงเจริญ หจก.เขาใหญ่การไฟฟ้าแอนด์เซอร์วิส 
14 นายณัฐวิทย์  แอ่นปัญญา บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
15 นายสมพงษ ์เณรผึ้ง หจก.วันวิสา เอ็นจิเนียริ่ง 
16 นายวรโชติ เสือนาค หจก.วันวิสา เอ็นจิเนียริ่ง 
17 น.ส.พัฑฒิดา หวานฉ่ํา บจ.สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ 
18 นางพะเยาว์ อํ่ากลัด บจ.กู๊ด แอนด์ กู๊ด แฟคตอรี่  
19 น.ส.เบญญพร ศรีคันธะรักษ์ บจ.กู๊ด แอนด์ กู๊ด แฟคตอรี่  
20 นายนันทวัฒน์ อ้นนารี บจ.ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป 
21 น.ส.อุษณีย์ จนัทร์น้อย บจ. ว.บัญชา คอนสตรัคช่ัน 
22 นายปฎิพัทธ์ สมมิตร บจ. ว.บัญชา คอนสตรัคช่ัน 
23 นายวชิรวิชญ์ เจียมปรีชา บจ. สรวีย์ คอนกรีต  
24 นายอนุชา อยู่หนุน บจ. สรวีย์ คอนกรีต  
25 นายวิชิต หวังจิตต์ บมจ.ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
26 นายขจร อินโน บจ.มอนดิ ทีพีเอส 
27 นายมนต์ชัย พงษ์เจริญ โรงเรียนบริหารจัดการภัย อาฟเฟอร์ 
28 นายประเทือง ช่ืนอุปการนันท์ โรงเรียนบริหารจัดการภัย อาฟเฟอร์ 
29 น.ส.กรรณิกา ทอบุญเมือง หจก.ห้วยทราย รีสอร์ท(ชะอํา) 
30 นายอดิศร สุขสําราญ บจ.กุยบุรีผลไม้กระป๋อง 
31 น.ส.ณัฐชยา บัวลอย บจ.โรแยลพลสั 
32 น.ส.จันทิมา ฉตัรชาญมงคล บจ.ตะวันแดง โลจิสติกส ์
33 น.ส.สุภาวัลย์ คุ้มครอง บจ.ตะวันแดง โลจิสติกส ์
34 นายนพรุจ วรกาญจนชัย บจ.โดลไทยแลนด์ (สาขา1) 
35 นางกัญญา พิทยาพันธ์ุ บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร ์เซ็นเตอร์ สาขาบ้านโป่ง 
36 นางกนกกร โมลา บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขาบ้านโป่ง 
37 น.ส.ทองสุข หลุง บจ.จอย สปอร์ต 
38 นายนิติธร คงวัฒนาธนดล บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบรนด์เพชรบุรี 
39 น.ส.วรรณา แดงด้อมยุทธ์ บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ราชบุรี 
40 นางประภาพร ห้วงนํ้า บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ประจวบฯ 
41 นายภาสกร ภาสุรกาญจน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี 
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ลําดับที ่ ชื่อ นามสกุล สถานประกอบการ/หน่วยงาน 
42 นายพัชรัชฎ์ พัชรวีระรัตน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี 
43 นายเฉลิมพล สุคนธมาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม 
44 น.ส.เลิศลักษณา เลิศตารักษ์ โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท หัวหิน-ชะอํา 
45 น.ส.เสาวณี เขียวงาม บจ.ขอนทอง 
46 นายชิตพงษ์ มโนโชคกวินสกุล หจก. กรกฤต เอ็นจิเนียริ่ง 
47 น.ส.เกศินี เกียรติธีรภาพ หจก. กรกฤต เอ็นจิเนียริ่ง 
48 น.ส.ชนัดดา พัดทอง IARP ASIA CO.,LTD. 
49 น.ส.สุทิศา เอ่ียมสอาด ที.เค. โคโคนัท ซัพพลาย 
50 นายภัทร พุ่มศลิป์ บจ.บุษรี บูติก รีสอร์ท 
51 นายนภดล แก้วแจ่มใส บจ.บุษรี บูติก รีสอร์ท 
52 นายอานันท์ จุงจิตร์ บจ.คาร์กิลล์สยาม (สมุทรสาคร) 
53 นายชาตรี ทองศิริกุล บจ. พีเค คอนส์ 
54 น.ส.คนึงนิตย์ ชูบุญเรือง บมจ.โรบินสัน (สาขาเพชรบุรี) 
55 น.ส.ณทิตา บัวตูม บมจ.โรบินสัน (สาขาสุพรรณบุรี) 
56 นายพิศักด์ิ พรมคํา บมจ.โรบินสัน (สาขาสุพรรณบุรี) 
57 น.ส.กณิกนันท ์อรภักดี บจ.วังศาลาทรานสปอร์ต 
58 นายสุพัฒน์  ลลิิตรสนอง บจ.ราชบุรี เอทานอล 
59 น.ส.ณัฐติญา ขนัทอง บจ.แกรนด์เอเซีย อุตสาหกรรมอาหาร 
60 น.ส.กตพร มาตราช บจ.แกรนด์เอเซีย อุตสาหกรรมอาหาร 

 
 

ส่วนที่ 2 
รายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน ระดบัหัวหน้างาน  จํานวน 60 คน 

ลําดับที ่ ชื่อ นามสกุล สถานประกอบการ/หน่วยงาน 
1 นายชํานาญ  ช่ืนโกมล บจ. หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ  
2 นายเกษมสุข อุปแสน บจ. สหไทย ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ กรุ๊ป 
3 น.ส.ทิพวัลย์ รุง่แจ้ง บจ. สหไทย ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ กรุ๊ป 
4 นางลัดดา  สระสม บจ. เวิลด์ เบดด้ิง 
5 น.ส.วิลัยพร  บัวประคอง บจ. เวิลด์ เบดด้ิง 
6 น.ส.สิริพร มณจีันทร ์ ที.เค. โคโคนัท ซัพพลาย 
7 นายวิโรจน์  เจริญสุข บจ.หนองบัว ฟีด มิลล ์
8 น.ส.อัญชลี  เขม็นาค บจ.หนองบัว ฟีด มิลล ์
9 น.ส.ณัฐวรรณ  นวมนาคะ บจ. ยูเน่ียนราชบุรี (1992) 
10 น.ส.สุรัตน์  นิยมญาติ บจ. ยูเน่ียนราชบุรี (1992) 
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ลําดับที ่ ชื่อ นามสกุล สถานประกอบการ/หน่วยงาน 
11 น.ส.สุภาพ  นามบุญเรือง บจ. ย่ีคิง พลาสติก โปรดักช่ัน 
12 นายอรรถพร  ประสานแก้ว บจ. แลนโจ เอ็นเตอร์ไพร์ส ประเทศไทย 
13 น.ส.อรทัย ต้ังสถิตโชติ บจ. โดลไทยแลนด์ 
14 น.ส.อุษณี จิโรจจาตุรนต์ บจ. โดลไทยแลนด์ 
15 นายเอกนรินทร์ บุญศิร ิ บจ.อินซูโฟม อุตสาหกรรม (สมุทรสาคร) 
16 นายวงกต หรั่งเผ่าพันธ์ บจ.อินซูโฟม อุตสาหกรรม (สมุทรสาคร) 
17 นายนพคุณ  หว่านผล บจ.โตโยต้าเพชรบุรี สํานักงานใหญ ่
18 น.ส.นฤมล นาคอนุเคราะห์ บจ.โตโยต้าเพชรบุรี สํานักงานใหญ ่
19 นายอนุพล  มัง่นิมิตร บจ.ไทยวิวัฒน์แคนแวส อุตสาหกรรม 
20 นายณัฐธรรมรงค์ คงธรรม บจ.ไทยวิวัฒน์แคนแวส อุตสาหกรรม 
21 น.ส.อัมพร  พวงพันธ์ บจ.นันยางการทออุตสาหกรรม 
22 นางสุพรรษา เม่นตะเภา บจ.นันยางการทออุตสาหกรรม 
23 นายสมศักด์ิ ครุธจันทร์ หจก.เขาใหญ่การไฟฟ้าแอนด์เซอร์วิส 
24 นายธนายุทธ ปานช่ืน บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  
25 น.ส.นฐพร ชัยวัฒน์ บจ.เฟิรสท์ แคนฟูด (ไทย) 
26 น.ส.คุณาลักษณ์ พูลสวัสด์ิ บมจ.พีรพัฒน์ เทคโนโลยี 
27 นายพงศ์กรณ์ ธรรมรังสรรค์ บมจ.พีรพัฒน์ เทคโนโลยี 
28 นายบุญเกิด จงเทพ บจ.ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป 
29 นายอรรถพล ใกล้ชิด บจ วรรณชนะโชค 
30 น.ส.สาวิกา คงศิริ บจ วรรณชนะโชค 
31 นายศุภกิจ ทรพัย์เกิด บมจ.ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
32 นายอาลุม ลามือ บจ.ดรากอน อินเตอร์เนช่ันแนล เฟอร์นิเจอร์ 
33 น.ส.อาเพ่อ เชอหมื่อ บจ.ดรากอน อินเตอร์เนช่ันแนล เฟอร์นิเจอร์ 
34 น.ส.ศิริวรรณ สิริสุริยกมลชัย บจ.มอนดิ ทีพีเอส 
35 นายจิรภัทร พงษ์เจริญ หจก.ห้วยทราย รีสอร์ท(ชะอํา) 
36 นายปริภัทร พงษ์เจริญ หจก.ห้วยทราย รีสอร์ท(ชะอํา) 
37 นางสุภาวดี ประสงค์ บจ.กุยบุรีฟรุตคัพ 
38 น.ส.ณัฐฐิฏา นิลดํา บจ.กุยบุรีฟรุตคัพ 
39 น.ส.สร้อยสุดา วงเณร บจ.กุยบุรีผลไม้กระป๋อง 
40 นายธนา  บจ.ฟู้ดโปรเซสซิ่งแมชชีนเนอรี่ 
41 นายจรัส ทมิแท้ บจ.ฟู้ดโปรเซสซิ่งแมชชีนเนอรี่ 
42 นายสมชาย แย้มกลิ่น สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท.ราชบุรี 
43 นายฉัตรแก้ว แตงคํา สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท.ราชบุรี 
44 น.ส.จารุวรรณ ทาอ่ิม บจ.ราชาเซรามิค 
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ลําดับที ่ ชื่อ นามสกุล สถานประกอบการ/หน่วยงาน 
45 นายธนากร โชคโภคาสมบัติ บจ.ราชาเซรามิค 
46 นายธีรพล จากผา บจ.โรแยลพลสั 
47 นายเบญจรงค์ ยางเดิม บจ.ราชาทรานเฟอร์ 
48 น.ส.ตินาร์ แซแ่ต้ บจ.ราชาทรานเฟอร์ 
49 น.ส.ลําดวน ศิริเรือง บจ.ราชาโซล่าร์ แมททีเรียล 
50 นายรัตนะ แย้มศิร ิ บจ.ขอนทอง 
51 น.ส.ลําภู  ลอมะณี บจ.ไทยวิวัฒน์แคนแวส อุตสาหกรรม 
52 น.ส.ณัฐกานต์ แสงทอง บจ. ยูเน่ียนราชบุรี (1992) 
53 น.ส.พิมพ์ประภา มะสิน บจ. ยูเน่ียนราชบุรี (1992) 
54 นายอภิชาต เผ่าเรืองฤทธ์ิ บจ.นิวมิเล็นเนียม โปรดักส์ คาร์ 
55 นายศรีทอง บุญเต็ม บจ.นิวมิเล็นเนียม โปรดักส์ คาร์ 
56 นายฤทธิพร ถาลี บจ.ไพฑูรย์กล่องกระดาษ 
57 น.ส.ศิรินทร์ทพิย์  บุญม ี บจ.ไพฑูรย์กล่องกระดาษ 
58 น.ส.วสุพร หิรญัสิทธ์ิ บจ.ด็อกไวเลอร์ เอเชีย 
59 นายนิกร ปงใจดี บจ.ข้าว ซีพี (โรงสีข้าวสุพรรณบุรี) 
60 น.ส.วรวรรณ อินหาดกรวด บจ.ข้าว ซีพี (โรงสีข้าวสุพรรณบุรี) 

 

ส่วนที่ 3 
รายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน  จํานวน 60 คน 

ลําดับที ่ ชื่อ นามสกุล สถานประกอบการ/หน่วยงาน 
1 นายสุรพล  ชูจนัทร์ บจ. เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ 
2 น.ส.วิยดา จันทร์เทศ บจ. เวิลด์ เบดด้ิง 
3 นางนันทา นิลนําเพชร บจ. เวิลด์ เบดด้ิง 
4 นายวีระ  ทองพาส บจ.หนองบัว ฟีด มิลล ์
5 นายศูรัส  วินันท์ บจ.หนองบัว ฟีด มิลล ์
6 น.ส.สมคิด  เทยีมศร ี บจ. ย่ีคิง พลาสติก โปรดักช่ัน 
7 นายวิทยา  ด่วนดี บจ. วี2 โลจิสติกส ์ 
8 นายมิตร  พิมพ์ทอง บจ. วี2 โลจิสติกส ์ 
9 นายมณฑล  คงสมุทร โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท หัวหิน-ชะอํา 
10 นายวรวุฒิ  สวัสด์ิสิงห ์ บจ. เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ 
11 น.ส.พรชนก คําโพธ์ิ บจ.ไทยฟอร์จจิ้ง เอนจิเนียริ่ง 
12 นางจิรัชญา  เช้ือวงศ์แดง บจ. เพชรบุรีเวชกิจ 
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ลําดับที ่ ชื่อ นามสกุล สถานประกอบการ/หน่วยงาน 
13 นายสายชล อยู่พรหมชาติ บจ. เพชรบุรีเวชกิจ 
14 น.ส.ปัทมาภรณ์  ทองคํา บจ.เฟิรสท์ แคนฟูด (ไทย) 
15 นายนริศ เกิดเล่ห ์ บจ.ปาล์มฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรคีลับ 
16 นางอัมพร แจ่มจันทร ์ บจ.ปาล์มฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรคีลับ 
17 น.ส.ดาริกา ฝุงมงคลชัย บจ.สปริงคิทเช่น 
18 นาย เอ่า เอ่า บจ.สปริงคิทเช่น 
19 นางกฤษฎาพร บุญเน่ือง บจ.โรแยลพลสั 
20 น.ส.นฤมล ทองดี บจ.เฟิรสท์ แคนฟูด (ไทย) 
21 น.ส.รัตนาภรณ์ แก้วกระจ่างกุล บจ.โดลไทยแลนด์(สาขา1) 
22 น.ส.ประดิษฐา แก้วเลิศ บจ.จอย สปอร์ต 
23 นายกนกศักด์ิ เจริญวงษา บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบรนด์นครปฐม 
24 นางครุพร นิทัศน์เกษม บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ราชบุรี 
25 นายนาท อร่ามวดี บมจ.ทริปเปิลท ีบรอดแบรนด์สมุทรสาคร 
26 นายธงชัย แท่งทอง บจ.ปริงคิทเช่น (สาขา 2) 
27 MR. HUNG. PO-YI บจ. ด็อกไวเลอร์เอเชีย 
28 น.ส.เกศิณี มีทอง บจ. ด็อกไวเลอร์เอเชีย 
29 นางจินตนา สรรวิริยะ บจ.วีรันดา รีสอร์ทฯ 
30 นายเฉลิม ช้างพลาย บจ.วีรันดา รีสอร์ทฯ 
31 นายทรงพล คงคะชาติ บจ.วีรันดา รีสอร์ท หัวหิน 
32 นางมยุรี เปรื่องปราช บจ.วีรันดา รีสอร์ท หัวหิน 
33 น.ส.ภัทราพร พูลพิพัฒน์ โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท 
34 นายศุภโชค เผือกนาค บจ. เอ เอ็ม ที ฟู้ด 
35 นายจุมพร อภิโชคทวีไพศาล บจ.ซุปเปอร์ แคร์ริเออร์  
36 น.ส.สุชาดา สังคต บจ.ซุปเปอร์ แคร์ริเออร์  
37 นายจีรศักด์ิ ภู่นวล บจ.ไทยลักซ ์เอ็นเตอร์ไพรส ์(ปทท) 
38 น.ส.วรรษมน วชิรานันท์ บจ.บุญคงช่ืนแลนด์ 
39 นางนฤมล ขวัญเมืองแก้ว บจ.บุญคงช่ืนแลนด์ 
40 น.ส.วนัสสุดา เอ่ียมเพชร บมจ.โรบินสัน สาขาเพชรบุรี 
41 นายสมบูรณ์ สาํเภาทอง บมจ.โรบินสัน สาขาเพชรบุรี 
42 น.ส. ณนิจตรา ณ บางช้าง บจ.วังศาลาทรานสปอร์ต 
43 นายนิภัทร รัตนวิริยะ บจ.หยกสิน 
44 นายวันชัย ดีวัน บจ.หยกสิน 
45 นายพิศุทธ์ิ เจนนพกาญจน์ บจ.เรือลําเลียงบางปะกง 
46 นายณัฐวุฒิ แววงาม บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ประจวบฯ 
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ลําดับที ่ ชื่อ นามสกุล สถานประกอบการ/หน่วยงาน 
47 นางอริฏฐา เห็นชอบดี บจ.แอลไลด์ พรีซิช่ัน (ปทท) 
48 น.ส.วาสนา พุกงาม บจ.แอลไลด์ พรีซิช่ัน (ปทท) 
49 น.ส.สุจิตรา ย้ิมศรวล บจ.แอมคอร์เฟล็กซิเบ้ิล เพชรบุรี 
50 น.ส.วรรณา สรรพประเสริฐ บจ.แอมคอร์เฟล็กซิเบ้ิล เพชรบุรี 
51 นายธนวัฒน์ นาคน้อย โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี 
52 นายถิรายุทธ ราชสีทา โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี 
53 นายศักรินทร์ โสนันทะ บจ.หยกสิน สาขา1 
54 นางศรีไพร ศักด์ิเทวี บจ.หยกสิน สาขา 1 
55 นายชัยยุทธ กลิ่นสุคนธ์ บจ.แอมคอร์เฟล็กซิเบ้ิล  
56 นายพิษณุพงษ์ อ้อยแดง บจ.แอมคอร์เฟล็กซิเบ้ิล  
57 นายพิเชษฐ์ ห้อทา บจ.แม่กลองเวชกิจ 
58 น.ส.เมษา วัฒนะมโน บจ.จักรสีเลิศ 
59 น.ส.ทิราภรณ์ หงษ์วิชุลดา โรงพยาบาลมหาชัยพร้อมแพทย์ 
60 นางปารีณา สุทธิจิต โรงพยาบาลมหาชัยพร้อมแพทย์ 

 


