
 
 

ใบลงทะเบียนการประชุมสภาฯ 
10-12 มิถุนายน 2565 

 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ช่ือ
เล่น 

ตำแหน่ง 

ในหน่วยงาน/อาสา  
สังกัด 

  
1. อ.ปู่ ทินวัฒน์  มฤคพิทักษ์ อ.ปู่ ประธานกิตติมศักด์ิ FARA 

2. อ.ย่า มาลีรัตน์  มฤคพิทักษ์ อ.ย่า ท่ีปรึกษา FARA 

3. นายคณาทัต จันทร์ศิริ ทอม นายกก่อต้ัง - FARA FARA /OTT/APFA   

4. นายพงศา  แสนใจงาม กอล์ฟ นายกบริหาร - FARA กรรมการบริหาร บจก.โกลด์เบ็ค  
โซล่าร์ ประเทศไทย  

5. นางเกศินี  อมาตยกุล เก ท่ีปรึกษา - FARA บจก.โกลด์เบ็ค โซล่าร์ ประเทศไทย 

6. นางจงกลณี  จันทร์ศิริ ต๋อย ผู้อำนวยการ – FARA FARA /OTT/APFA 

7. นางกรขวัญ จันทร์ศิริ ว่องวกิาร ทอย เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย FARA 

8. นายไตรภพ  ว่องวิการ หนึ่ง ฝ่ายฝ�กอบรม FARA 

9. พญ.ภัทรานิษฐ์  ภัทรพรเจริญ ไนซ ์ Emergency Medicine 
Physician 

รพ.รามาธิบดี 

10. พันเอกภาสกร ยะสะวุฒ ิ นิก เลขา - OTT รอง ผอ.ศูนย์ฝ�กบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   

11. นายไกรพิชิต  เมืองวงษ์ โจ้ อุปนายก - OTT นักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อจัดการภัยพิบัติ: ERIG    

12. นายสิทธิโชค  เหลาโชติ ฮาร์ท รองเลขาธิการ – OTT  ประธาน วสท.สาขาภาคตะวันตก 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

13. พันตรีหญิงแสงอุษา  ช่ืนนิโรธ ษา ผู้ช่วยเหรัญญิก - OTT หัวหน้าห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
รพ.ค่ายนวมินทราชนิี   

14. น.ส.ดอกฝ้าย  อนุกูลกรกนก ฮันเล่ เหรัญญิก - OTT ทีมวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อจัดการภัย-พิบัติ ERIG      

15. จ.ส.ต. ฉัตรชัย  เสือจุ้ย ต้า พนง.ป้องกันและบรรเทาสา- 
ธารณภัยชำนาญงาน - OTT 

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร 

16.  นายภิญโญ นิ่มทัยสุย  โย ท่ีปรึกษา รพ.พุทธโสธร 

17.  นายภาสวัฒก์ บุญจันทร์  วัฒก ์ นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ 

รพ.พุทธโสธร 

18.  นายปณัยกร ถาวร  กร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.พุทธโสธร 

19.  นายศราวุธ สถิตย์   หนุ่ม เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชำนาญงาน 

รพ.พุทธโสธร 

20.  นายเอกราช นาคเกิด  ต้ัม พนักงานบริการ รพ.พุทธโสธร 

21.  น.ส.ชญานี โสวรรณะ   หมี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.พุทธโสธร 

22. น.ส.ภรณ์ธิดา พรหมรุ่งสวัสด์ิ จอย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.พุทธโสธร 

23. น.ส.วราวัลย์  เตชะสา    อ้อย นกัวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 

รพ.พุทธโสธร 

24. น.ส.ฐานิดาวัลค์ุ วันทนียกุล   อั๋น พยาบาลวิชาชพีชำนาญการ รพ.พุทธโสธร 

25. น.ส. สุรีรัตน์  แสงเพิ่ม   จ๊ิบ นักโภชนาการปฏิบัติการ รพ.พุทธโสธร 

26.  นางดวงนภา เทพศาสตรา   ตุ๊ก พยาบาลวิชาชพีชำนาญการ รพ.พุทธโสธร 

27.   นายปรีชา คุ้มครอง   ต้ัม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.พุทธโสธร 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล ช่ือ
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ตำแหน่ง 

ในหน่วยงาน 
สังกัด 

  
28. ร.ต.ท.หญิงกัลยาณี  วรรณภาสนี  ปุ้ม รักษาการนักจัดการงานท่ัวไป

ชำนาญการพิเศษ 
รพ.ศรีสะเกษ 

29.   นายสมคิด  สุทธิคำภา  คิด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ
การ 

รพ.ศรีสะเกษ 

30.  นางฐิติรตัน์  บุษบงค์  นก ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.ศรีสะเกษ 

31.  นายณภัทรสพล  นาจำปา  ไชยา หนักงานรับโทรศัพท์ รพ.ศรีสะเกษ 

32.  นายสิทธิวุฒิ   สุขสวัสด์ิ   ต้น ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รพ.ศรีสะเกษ 

33. น.ส.สิริรัตน์  อ่อนโส  ป้อบป�� นักจัดการงานท่ัวไป รพ.ศรีสะเกษ 

34. นพ.สุทธิรักษ์  บัวแก้ว อุ้ม รองผู้อำนวยการฝา่ยการแพทย์ รพ.หัวหิน 

35. นางพรทิพย์  อุไรรัตน ์ ทิพย ์ รองผู้อำนวยการฝา่ยบริหาร รพ.หัวหิน 

36. นางสุวัชรีย์  เดชาธรอมร ไก ่ รองผู้อำนวยการฝา่ยการพยาบาล รพ.หัวหิน 

37. นายเกรียงศักด์ิ  อุ่นแดง เป��ยก นายช่างเทคนิคชำนาญงาน รพ.หัวหิน 

38. น.ส.สุนันท์  ล้อเจริญ เล็ก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.หัวหิน 

39. นายเริงศักด์ิ  เขมา หน่อย จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์
ชำนาญงาน 

รพ.หัวหิน 

40. นายประจักษ์  จอมสูง ตูน จพง.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.หัวหิน 

41. น.ส.ประไพ  จอมสูง น้ำตาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.หัวหิน 

42. ว่าท่ีร.ต. ธนศิลป์  วงษ์ช่ืน บอย นายช่างเทคนิค รพ.หัวหิน 

43.  น.ส.พิสมัย  คติชอบ      เอ ๋ นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 

รพ.หัวหิน 

44. ว่าท่ี ร.ต.หญิงนารีรัตน์  สุดยอด   ส้มโอ นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 

รพ.หัวหิน 

45.  น.ส.พนิดา  อะละมาลา   แนน นักวิชาการสาธารณสุข รพ.หัวหิน 

46.  นางศิริรุ่ง  แซ่คู    รุ่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.หัวหิน 

47.  นายภัทรธร  อุ่นแดง  ต้นไผ่ เด็กดับไฟ รพ.หัวหิน 

48.   มณีรัตน์  สมบัติอารี    ลูกทัอ แพทย์แผนไทยชำนาญการ รพ.หัวหิน 
49. น.ส.มลทิพย์  ฉวบพรมอินทร์  ทิพย ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สุราษฎร์ธาน ี

50. นางสานุรีย์  ป�ยะศีล   ฉ่ิง พยาบาลวิชาชีพ รพ.สุราษฎร์ธาน ี

51. น.ส.จันทร์จิรา   เพชรรอด  ตาต้า พยาบาลวิชาชีพ รพ.สุราษฎร์ธาน ี

52. นางอาทิตยา  รุ่งช่วง   โอ ๋ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สุราษฎร์ธาน ี

53. นางอศิกานต์  ดำทน ปาล์ม พยาบาลวิชาชีพ รพ.สุราษฎร์ธาน ี

54. นายกฤษฎา   เกิดสมบัติ อ้น พนักงานเปลห้องผ่าตัด รพ.สุราษฎร์ธาน ี

55. นายมณเฑียร  พูลเพียบพร้อม    เฑียร พนักงานรังสีวิทยา รพ.สุราษฎร์ธาน ี

56.  นายปราโมทย์  อินทรเรืองศร   หนึ่ง นิติกรปฏิบัติการ   รพ.กำแพงเพชร 

57. นายวสิทธิ์  รัตนพรพิรุฬห์ กิ้ม จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน รพ.กำแพงเพชร 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล ช่ือ
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ตำแหน่ง 

ในหน่วยงาน 

สังกัด 

  
58.  นายภราดร  ตันทอง  ดร นักบริหาร 9 ผจก.สาขา

ภาคเหนือ 
องค์การเภสัชกรรม (GPO) 

59. น.ส.ประพิมพ์พักตร์  เถ่ือนสุคนธ์   ปอนด์ กลุ่มวิจัยชีววิเคราะห์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

องค์การเภสัชกรรม (GPO) 

60.   นายณัฏฐภพ  พันชน   สัก     พนง.ชำนาญงาน 6 กลุ่มวิจัยเคมีฯ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

องค์การเภสัชกรรม (GPO) 

61.  นายจตุรงค์  เอนกนงค์   ต้น พนง.ชำนาญงาน 6 
โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะฯ 

องค์การเภสัชกรรม (GPO) 

62.  นายอนุสรณ์  รุ่งอรุณ     ต้น พนักงานธุรการ 4 แผนกสารบรรณ องค์การเภสัชกรรม (GPO) 

63. นายนพคุณ  พุฒทองคำ   โอ นักประชาสัมพันธ์ 4  
กองประชาสัมพันธ ์

องค์การเภสัชกรรม (GPO) 

64.  น.ส.ภัทรวดี  วันดี   ดาว   ช่วยงานบริหาร 4  แผนกบริหารงาน
ท่ัวไป กองสนับสนุนโรงงาน  

ฝ่ายโรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ 

องค์การเภสัชกรรม (GPO) 

65. ว่าท่ีเรือโทวิชิต โปลิตะ ช่างบุ้ง ชา่งไฟฟ้า4 แผนกงานเครื่องจักรผลิต
และเครื่องมือวิทย์ กองการวิศวกรรม  

โรงงานผลิตยารังสิต 1 

องค์การเภสัชกรรม (GPO) 

66.   นายมนฑณ  สถิรพันธุ์   เต้   พนักงานเทคนิคการผลิต 3 
โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะฯ 

องค์การเภสัชกรรม (GPO) 

67.   น.ส.ธนัชช์ศรัณญ์  ไพโรจน์   จอย พนักงานธุรการ 3 กลุ่มงาน
บริหารผลิตภัณฑ์ 

องค์การเภสัชกรรม (GPO) 

68.  นายอุคเดช  พรมแดง    หนึ่ง เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 3 
กองความปลอดภัยและ

ส่ิงแวดล้อม 

องค์การเภสัชกรรม (GPO) 

69.   นายยิ่งศักด์ิ  สุขเกษม  บอย พนักงานการผลิต 1 แผนก
บรรจุยาเม็ด 1 

องค์การเภสัชกรรม (GPO) 

70.  น.ส.ขนิษฐา  ชูช่ืน    แอม เจ้าหน้าท่ีธุรการ แผนกบริหารงาน
ท่ัวไป โรงงานผลิตยารังสิต 1 

องค์การเภสัชกรรม (GPO) 

71. นายสมบัติ  แก้ววี ต้อม นักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ รพ.อุตรดิตถ์ 

72. นายสุวัฒน์  รัตนศักด์ิ อ๊อฟ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.อุตรดิตถ์ 

73. นายอาคม  กลมดวง คม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.อุตรดิตถ์ 

74. นายวัชรพงษ์  เอี่ยมท่า เอ้                                                                ผู้ช่วยพยาบาล รพ.อุตรดิตถ์ 

75. นายเกรียงไกร  อ่วมอ่ำ เกรียง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.อุตรดิตถ์ 

76. นายสนธยา  มากมี เบิร์ด โภชนากร รพ.อุตรดิตถ์ 

77. นางพชิญามณฑน์  มุขแม้นเหมือน ไหม พยาบาลวิชาชพีชำนาญการ 
หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤติ 

กุมารเวชกรรม 

รพ.วชิระภูเก็ต 

78. นางประภาพร ตันติรงัสิมาพันธ์   นุช นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
กลุ่มงานจิตเวช และยาเสพติด 

รพ.วชิระภูเก็ต 

79. ว่าท่ีร้อยตรีรัฐกร  แป้นด้วง      อาร์ม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

รพ.วชิระภูเก็ต 

80. นายเดชา  ทองพนัง   ชา พนักงานการแพทย์  
และรังสีเทคนิค   

รพ.วชิระภูเก็ต 
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81. นางพัชรินทร์  บุญเดช แจ๋ว พยาบาลวิชาชพีชำนาญการพิเศษ รพ.ยโสธร 

82. นางจุฬาภรณ์  นิลภูมิ ปู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ยโสธร 

83. นายรุ่งรวี  ศรีจันทร์ รุ่ง นจก.งานท่ัวไปชำนาญการ รพ.ยโสธร 

84. น.ส.จิราภรณ์  ใจอ่อน เมย์ นักโภชนาการปฏิบัติการ รพ.ยโสธร 

85. นายสงวน  ทาสมบูรณ์ หงวน พนง.กายภาพบำบัด ส.2 รพ.ยโสธร 

86. น.ส.อมรพรรณ  พรหมมาศ ต้ี นิติกร รพ.ยโสธร 

87. นางป�ยะนุช  เทพมณี นุช นักจัดการงานท่ัวไป รพ.ยโสธร 

88. น.ส.รวิวรรณ  สลับศรี ออย เจ้าพนักงานธุรการ รพ.ยโสธร 

89.    นางพิณรัตน์  วิเศษแก้ว อิ๋ว บรรณารักษ์ รพ.ยโสธร 

90. นายคมกริช  ขันหล่อ ป๊อป ช่างฝ�มือท่ัวไป รพ.ยโสธร 

91. นายศิวรักษ์  จันทา ดอย พนง.บริการเอกสารท่ัวไป รพ.ยโสธร 

92. ดร.จันทร์ฉาย ทองเพ็ญ ปุ๊ก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.สรรพประสิทธิประสงค์ 

93. นายเอกสิทธิ์ เจตินัย ต๊ัก นายช่างเทคนิค รพ.สรรพประสิทธิประสงค์ 

94. นายทวี ครองยุท เขียว ช่างปูน รพ.สรรพประสิทธิประสงค์ 

95. นายกฤษฎา ปล้ืมกมล ต้ัม รักษาความปลอดภัย รพ.สรรพประสิทธิประสงค์ 

96. นายนิกร สุตรา ต๊ิด รักษาความปลอดภัย รพ.สรรพประสิทธิประสงค์ 

97. นายวิฑูรย์  จิตรจันทร์ ศักด์ิ รักษาความปลอดภัย รพ.สรรพประสิทธิประสงค์ 

98. นางพิมชญา  วรรณคำ   ป้อม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สรรพประสิทธิประสงค์ 

99. นางรุ่งฤดี  ขินาวงศ์ รุ่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สรรพประสิทธิประสงค์ 

100. นายนพดล  จันใด    ไก่  พขร. รพ.สรรพประสิทธิประสงค์ 

101.  นายณรงค์ศักด์ิ  พานพรม   อาร์ม  พขร. รพ.สรรพประสิทธิประสงค์ 

102. นายประสิทธ์  พูลศิลป์   สิทธิ์ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน รพ.พหลพลพยุหเสนา 

103. น.ส.กาหลง  ยิ่งภิญโญ  หลง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.พหลพลพยุหเสนา 

104. น.ส.กุลวดี  พิมพา   ลูกตาล เจ้าพนักงานธุรการ รพ.พหลพลพยุหเสนา 

105. นางกิ่งเพชร  สุธาพจน์   กิ่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.พหลพลพยุหเสนา 

106. น.ส.ธนวรรณ  นุชวงค์   กุ๊กไก ่  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส.2 รพ.พหลพลพยุหเสนา 

107. น.ส.พงศ์พชรา  โปยกัก   กานต์ นักจัดการงานท่ัวไป รพ.พหลพลพยุหเสนา 

108. น.ส.วราภรณ์  เสลาลักษณ์  เมย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.พหลพลพยุหเสนา 

109. นายพรสันต์ิ  ชนะดวงใจ  ต้น พนักงานเปล รพ.พหลพลพยุหเสนา 

110. นายวิฑูรย์  นิสสัยดี   โค๊ก  นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.พหลพลพยุหเสนา 

111. นายคมเดช  ซุ่ยสกุล   ต้น นักวิชาการศึกษางานอาคาร
สถานท่ีและงานสนาม 

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 

112. นายกิตธวัช  สุขประเสริฐ   โนช พนักงานบริการ  
งานรักษาความปลอดภัย 

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 
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113. นายมงคลศิษฏ์ บุญเพ็ชร์   ต้ัม พนักงานบริการ  งานรักษา

ความปลอดภัย 
รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 

114. นายไชยนันท์  คุ้มเพื่อน   นันท์ ผู้ปฏิบัติงานท่ัวไป ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ 

115.  นายสงัด  ของโพธิ์   ต้น ผู้ช่วยพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ 

116.  นายภิรมย์  ทองสิบวงษ์          เอ็ม หน.ศูนย์เคล่ือนย้ายผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ 

117.   ดร.เกษทิพย์  ปล้ืมวงษ์   เคธี ่ หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย ์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ 

118. น.ส.พัชราภรณ์  ป้องศรี ต๊ัก ผู้ช่วยพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ 

119. นาย วรเชษฐ กล่ินจันทร์   เชษฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สมุทรสาคร 

120. นายพิทยา วันไพร เก่ง พนักงานประจำห้องทดลอง รพ.สมุทรสาคร 

121. นายภูวเรศ ศรศรี ใหม่ พนักงานประจำห้องทดลอง รพ.สมุทรสาคร 

122. นส.ปนัดดา โสดา   อ็อด ผู้ช่วยพยาบาล รพ.สมุทรสาคร 

123. นายชาตรี โสดา   อู๊ด พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สมุทรสาคร 

124. นายสุขสันต์ บุญโต  สันต์ พนักงานบริการ(รปภ.) รพ.สมุทรสาคร 

125. นายธวัชชัย  สิงหบุตร   โก๋ วิศวกรเครื่องกล รพ.บุรีรัมย ์

126. นายวชิรวิทย์  โมนาติ    บอส เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.บุรีรัมย ์

127. น.ส.ทิวาพร  คำจันทร์    เป�ย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.บุรีรัมย ์

128. น.ส.อัจฉราภรณ์  บุญปลิว  ปุ้ย นักประชาสัมพันธ ์ รพ.บุรีรัมย ์

129. นางอรชพร  เกียรติอุดร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 เอ๋ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 

130. น.ส.ศศิณัฐ  วรกิตติพัฒน์    การ์ตูน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 

131. น.ส.นิรมล  พลอาสา    มด นักวิชาการสาธารณสุข รพ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 

132.  นางกรทิพย์  มิตรวงษา   น้อย (หัวหน้า ER)  พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการพิเศษ 

รพ.มุกดาหาร 

133.  นางฉันทนา  รุ่งเรือง  ปู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มุกดาหาร 

134. น.ส.กาญจนา วงศ์อินตา  กาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.มุกดาหาร 

135. น.ส.หัทยา เบ้านอก   ปาน พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ รพ.มุกดาหาร 

136. นายนพดล  พั่วคูขาม  นพ นักจัดการงานท่ัวไป รพ.มหาสารคาม 

137. นายสุระศักด์ิ  จันทพิมพ์  ระ นักวิชาการพัสดุ รพ.มหาสารคาม 

138.   นส.ธนันพัชญ์  นันทภัคพงศ์    เอียด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ระนอง 

139. นายไทวกฤต  เพชรสุทธิ์          ไท CEO บจก. เอโอซี 

140. น.ส.ฉันทนา  เครือวัลย์ ต๋ิว พยาบาลวิชาชีพ รพ.พญาไท 1 

141. น.ส.นวพรรษ  เพชรทอง น้ำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.พนม จ.สุราษฎร์ธาน ี

142. นางวัชรินทร์  ชัยยา   วัช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 

143. Mr.Bushan  Singh Bob Vice President FARA International 
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144. นายธีรพัฒน์  เตชะรุจิรา    ไมค์ จนท.อาคารและสถานท่ี

(อัคคีภัย) 
รพ.มหาชัย 

145. นายธนวัฒน ์ โชติช่วง นะ หัวหน้าศูนย์ฯ ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัยสมาคมสมุย 

146.   นายจีรศักด์ิ  จินตอัจฉริยะ   ป๊อบ ครูฝ�ก สมาคมอารกัขาบุคคลสำคัญ 

147. น.ส.ศศิกานต์  แก้วยอด เอิง เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย รพ.จุฬาภรณ์ 

148. ธภัทร  ทองธรรมชาติ อี๊ด กรรมการผู้จัดการ บจก.ชิลด์ ไฟร์ เซฟต้ี 

149. ธษิดา  ทองธรรมชาติ เมย์ กรรมการ บจก.ชิลด์ ไฟร์ เซฟตี 
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