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ลาดับที่
ชือ่ - สกุล
บริษัท/หน่วยงาน
หมายเหตุ
1 ดร.จิตตกานต์ อินเที่ยง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
2 ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3 ดร.อมรรัตน์ ขยันการนาวี
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
4 น.ส.เกษดา บุญสงค์
สานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
5 น.ส.เตือนตา เสมาทอง
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
6 น.ส.เนตรนภา พรมคา
สานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
7 น.ส.เบญจพร เลิศเดชะ
บริษัท เฮลท์ฟู้ด ครีเอชั่น จากัด
8 น.ส.เพ็ญศิริ ลิ้มวงศ์พัฒนาภรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 น.ส.เสาวนีย์ หนูขาว
กรมทรัพยากรน้าตาล
10 น.ส.กนกกร เอนก
ALS Laboratory Group (Thailand) Co,.Ltd.
11 น.ส.ขวัญจิต ควรดี
สถานบันวิจยั วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (วว.)
12 น.ส.จนันจิตต์ ยานะวิมุติ
กองวิจยั และเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอตสาหกรรม
13 น.ส.จุฑามาศ คาแก้ว
กรมทรัพยากรน้าตาล
14 น.ส.ชุติกาญจน์ ศิริพงษ์
ALS Laboratory Group (Thailand) Co,.Ltd.
15 น.ส.ชุติมา วิทักษบุตร
ALS Laboratory Group (Thailand) Co,.Ltd.
16 น.ส.ทัศนีย์ ทองกลึง
กองวิจยั และเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอตสาหกรรม
17 น.ส.นริศรา อุ่นเรือนงาม
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
18 น.ส.นฤมล จันทะมาก
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
19 น.ส.นันท์นิชา ม่วงทอง
สถาบันวิจยั วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีฯ
20 น.ส.นุชรินทร์ โยปัดทุม
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
21 น.ส.บัญรักษา กัสยากร
สถานบันวิจยั วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (วว.)
22 น.ส.ปุณณดา บุณยายน
กองวิจยั และเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอตสาหกรรม
23 น.ส.พจมาน เชยเดช
กรมทรัพยากรน้าตาล
24 น.ส.พริสสรา สุภาชัย
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จากัด
25 น.ส.พัทราภรณ์ จันวงษา
บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จากัด
26 น.ส.พิชชา ตามกรง
SCI Eco Services Company Limited
27 น.ส.ภัทรวดี เก่งกว่าสิงห์
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจยั วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีฯ
28 น.ส.มนฤดี ไชยสุรยกานต์
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
29 น.ส.มยุรี ตั้งธนานุวัฒน์
สถานบันวิจยั วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (วว.)
30 น.ส.มาศสุภา ทองนาค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
31 น.ส.ยุพาพร จันทร์เปล่ง
ALS Laboratory Group (Thailand) Co,.Ltd.
32 น.ส.ริกาญจน์ คุณโน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
33 น.ส.รุ่งทิวา คงห้วยรอบ
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แคริเบรชั่นแอนด์ เซอร์วิสเซล จากัด
34 น.ส.รุ่งทิวา ปัญญาแดง
DKSH (Thailand) Limited
35 น.ส.ฤทัยรัตน์ ไชยรักษ์
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จากัด
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ลาดับที่
ชือ่ - สกุล
บริษัท/หน่วยงาน
36 น.ส.วารุณี ฟางทวานิช
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจยั วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีฯ
37 น.ส.วิภาพร พัฒน์เวช
สถานบันวิจยั วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (วว.)
38 น.ส.ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กรู
สถานบันวิจยั วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (วว.)
39 น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีโยธา
บริษัท เอส ซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จากัด
40 น.ส.สุวนันท์ อินทร์เอี่ยม
กองวิจยั และเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอตสาหกรรม
41 น.ส.หทันรัตน์ ชับปรีชาพล
กรมทรัพยากรน้าตาล
42 น.ส.อนัญพร เงินธรรม
Electrotechnology and Illumination Laboratory (E-LU)
43 นางกนกวรรณ ไพรพนาพงศ์
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
44 นางดุจดาว แก้วปรีดาพงษ์
บริษัท เอส ซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จากัด
45 นางพรรณี ยศสุนทร
บริษัท แคลิเบรชัน แลบอราทอรี จากัด
46 นางสุนิดา แดงรัตนวงศ์
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
47 นายเก่งกาจ พงษ์มิตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
48 นายเกริยเกียรติ พวงงาม
SPC Calibration center Co.,Ltd
49 นายเดช ช้างชน
ALS Laboratory Group (Thailand) Co,.Ltd.
50 นายเตือนใจ ทางกลาง
ALS Laboratory Group (Thailand) Co,.Ltd.
51 นายเสรีย์ มูสิกะวัน
SCI Eco Services Company Limited
52 นายเอกราช ชูเลิศ
บริษัท ไทยคาลิเบรชัน เซอร์วิส จากัด
53 นายไพบูลย์ ไตรตั้งวงศ์
การไฟฟ้านครหลวง
54 นายกิติพัฒน์ มิตะโค
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลแลบอราทอรีส์ จากัด
55 นายกิติวุฒิ คงบรรทัด
Electrotechnology and Illumination Laboratory (E-LU)
56 นายจุรินทร์ ลินตกสิกรรม
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
57 นายชัชนัย โกมารกุล ณ นคร
ALS Laboratory Group (Thailand) Co,.Ltd.
58 นายชาญชัย บุตรศรี
สานักห้องปฏิบัติการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด(มหาชน)
59 นายชาตรี กอรุ่งเรื่อง
SPC Calibration center Co.,Ltd
60 นายชานนท์ ขาตา
สานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
61 นายณัฐธิรา วิชัยวงศ์
บริษัท เฮลท์ฟู้ด ครีเอชั่น จากัด
62 นายณัฐพล งามกาละ
บริษัท เอส ซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จากัด
63 นายณัฐวัฒน์ วรรณา
สานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
64 นายดาริ สุภาพ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
65 นายทัศนีย์ รัตนกุลวดีวงศ์
ALS Laboratory Group (Thailand) Co,.Ltd.
66 นายธนกฤต รักษาพล
DKSH (Thailand) Limited
67 นายธนพล ทองปาน
การไฟฟ้านครหลวง
68 นายธนภูมิ หมีทอง
บริษัท แคลิเบรชัน แลบอราทอรี จากัด
69 นายธนวัฒน์ อินพุก
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
70 นายธีรศักดิ์ ศรีสุวรรณ์
DKSH (Thailand) Limited
71 นายธีระพงษ์ สมประจบ
สถาบันิจยั วิทยาศาสตร์
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ชือ่ - สกุล
บริษัท/หน่วยงาน
นายนิรุตน์ โลหะ
บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จากัด
นายนิรุตย์ รุ่งกรุค
DKSH (Thailand) Limited
นายบุญชัย สุริยวงศ์
SCI Eco Services Company Limited
นายประเสริฐ เปลี่ยนประเสริฐ
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลแลบอราทอรีส์ จากัด
นายประชา แขชัยพร
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลแลบอราทอรีส์ จากัด
นายประมาณ ล้อมวงศ์
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
นายประยูร ทบอาจ
บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จากัด
นายปราโมทย์ รามรงค์
DKSH (Thailand) Limited
นายพงศธร จันทร
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
นายพัทธมน ทองคา
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจยั วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีฯ
นายพิเชษฐ์ กุมภาว์
สานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
นายมงคล ยศสุนทร
บริษัท แคลิเบรชัน แลบอราทอรี จากัด
นายมนตรี คานวณ
SCI Eco Services Company Limited
นายยุทธนา ยุทธการ
ALS Laboratory Group (Thailand) Co,.Ltd.
นายฤทธิชัย ตันจตุรงศ์
การไฟฟ้านครหลวง
นายวรวัฒน์ ฉ่าชื่น
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลแลบอราทอรีส์ จากัด
นายวรศักดิ์ ไพโรจน์สกุลสุข
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
นายวิสุทธิ์ เชาว์ว่องเลิศ
บริษัท โมดูลาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
นายวีระโชติ นาดี
บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จากัด
นายวุฒิพงษ์ อรรถวัน
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลแลบอราทอรีส์ จากัด
นายศรายุทธ โตเชื้อ
ECOTS
นายศุภโชค จารุปริญญารัตน์
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
นายศุภชัย พวงแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายสมโภชน์ ทองคานุช
นายสมชาย เหลือพีระชัย
บริษัท การบินไทย (มหาชน) จากัด
นายสมหวัง วงศ์ด้วง
บริษัท ไทยคาลิเบรชัน เซอร์วิส จากัด
นายสัจจะ ปิยเบญจพร
การไฟฟ้านครหลวง
นายสันกฤต สัมเทศ
สานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
นายสันติ ทองหล่อ
บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จากัด
นายสุทธินันท์ เช่าว์ว่องเลิศ
บริษัท โมดูลาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
นายสุธีย์ หลวงนา
Banpan Research Laboratory Co.,Ltd
นายสุรเชษฎ์ ดีเขื่อนขันธ์
บริษัทฮิตาชิคอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จากัด
นายอนุกลู วิเขตกิจ
กรมทรัพยากรน้าตาล
นายอนุพันธ์ โตเชื้อ
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แคริเบรชั่นแอนด์ เซอร์วิสเซล จากัด
นายอัฐพล ขาวนวล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ม.อ.อ.กิตติศักดิ์ นึกคิ้ม
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด

หมายเหตุ

