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ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสมัมนาวิชาการ 
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ประจําปี ๒๕๖๒ 

ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง 
 

  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน)  
ขอประกาศราย ช่ือผู้ มี สิ ท ธ์ิ เ ข้ า ร่ วมสั มมนา วิชาการงานความปลอด ภัยอา ชี วอนามั ยภาคตะ วันออก  
จังหวัดระยอง  ประจําปี ๒๕๖๒  ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  โดยขอให้สิทธ์ิคูปองอาหารว่าง/อาหาร
กลางวันและเอกสารประกอบการสัมมนากับผู้ที่ลงทะเบียนลําดับที่ ๑-๑๒๐ ก่อน  
 

  ทั้งน้ี ผู้ที่มีรายช่ือในประกาศ สามารถลงทะเบียนได้ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณ 
หน้าห้องสร้อยทอง ๒  เพ่ือเตรียมเข้าร่วมพิธีเปิดในช่วงเช้า  และเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน กรุณาแจ้งลําดับที่
และชื่อของท่าน ณ จุดลงทะเบียน  หากต้องการยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา กรุณาอีเมล์แจ้งมาที่  tosh@tosh.or.th
ภายในวันที่  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 
 

๑. รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  จํานวน ๒๐๑ คน 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล บริษัท / หน่วยงาน จังหวัด 

๑ นางสาว นันทิยา แป้นถึง บริษทั ซีพีแรม จํากัด ชลบุร ี ชลบุรี 
๒ นางสาว จันทรจ์ิรา บุญมี โรงพยาบาลพษิณุเวช พิษณุโลก 
๓ นางสาว สุภาภรณ์ ศรินันท ์ เอแอลเอส อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จํากัด ระยอง 
๔ นาง Suphannee Dickson-Smith Tara Pattana International School ชลบุรี 
๕ นางสาว ณัฐชยา บุญเป้า Siameast Solutions ระยอง 
๖ นาง นภาพร ใจแสน บริษทั มาสเตอร์แพ็ค-เอเซีย จาํกัด ระยอง 
๗ นางสาว นิภาพรรณ บุญฤทธิ ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 (ภาคกลาง) จ.ชลบรุ ี ชลบุรี 
๘ นาย วัลลพ กล้าหาญ บริษทั เก็คโค่ วัน จํากัด ระยอง 
๙ นางสาว ณัฐกานต ์ วัฒนพันธ ์ บริษทั รีเอ็กซ์โปรดักส์ จํากัด ระยอง 
๑๐ นาย ศุภกิตติ ์ วังสะวิบูลย ์ ลินเซนส์ พระนครศรีอยุธยา 

๑๑ นาย สุรกิจ ช่วงโชต ิ โรงเรียนบรหิารจัดการภัยอาฟเฟอร ์ เพชรบุร ี
๑๒ นางสาว ชนัญชิดา อุปมัยรัตน์ บริษทัคิวเด็นโกะ(ไทยแลนด์)จํากัด กรงุเทพฯ 
๑๓ นางสาว สุปราณ ี แสงประทีป เคแอลเจ ออร์แกนนิค ประเทศไทย จํากัด ระยอง 
๑๔ นางสาว ปรารถนา วิชชุมณ ี บริษทัคิวเด็นโกะ(ไทยแลนด์)จํากัด กรงุเทพฯ 
๑๕ นางสาว ภูษณิศา กาญจโนภาศ บจก.บางกอกคริสตัล ระยอง 
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๑๖ นาย ทินกฤต เหลืองประภา บริษทัคิวเด็นโกะ(ไทยแลนด์)จํากัด กรงุเทพฯ 
๑๗ นางสาว ปิยกานต ์ แก้วคํา บจก.บางกอกคริสตัล ระยอง 
๑๘ ว่าที่รตฺ ฺ กฤตเิดช ศุภกิจการวัฒนา บริษทั เอสเค เอ็นดีที แอนด์ อนิสเป็คช่ัน จํากดั ระยอง 
๑๙ นาย เดชอุดม ปัญญาวิมุตตรา GC logistics solutions ระยอง 
๒๐ นาย ชรัสมิ์คมน์ สายัณห ์ บจ. จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ ระยอง 
๒๑ นาย ณภัทร ปุญศิร ิ บริษัท เอ็นพีที คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด ระยอง 
๒๒ นางสาว กาญจนา โชติโอภาส บริษทั กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จํากัด ระยอง 
๒๓ นางสาว วัลวิสา สร้อยโสม บริษทั พายโซลูชั่น จํากัด ระยอง 
๒๔ นาย อภิชาติ ปัญญาศร ี GKN Driveline (Thailand) Ltd. ระยอง 
๒๕ นางสาว ชญานี ศรประเสริฐ บริษทัไทยซัมมทิ เชป คอร์ป จาํกัด ระยอง 
๒๖ นางสาว วนิดา ลาภานิข Asia Hydro Service & Parts Co.,Ltd. ระยอง 
๒๗ นางสาว นิตย์นิรมล ซาเสน TS SHAPE ระยอง 
๒๘ นางสาว พวงเพชร กลุ่มกว้าง Asia Hydro Service & Parts Co.,Ltd. ระยอง 
๒๙ นางสาว สกุลตลา คงสิบ Kwang Ill (Thai) Co.,Ltd. ระยอง 
๓๐ นางสาว วรรณกานต ์ บุญเจรญิ Kwang Ill (Thai) Co.,Ltd. ระยอง 
๓๑ นางสาว ฐิติมา เซี่ยงหลิว บริษทัไฟเบอร์คิง จํากัด ระยอง 
๓๒ นางสาว สัญศจี จันทรพักตร ์ โยโกยาม่า โกเกยีว ไทยแลนด์ จํากัด ระยอง 
๓๓ นาย ทศพร ทิพย์จันทร ์ บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ระยอง 
๓๔ ว่าที่ ร.ต.หญิง ยุภาวด ี แสนณรงค์ บริษทั มาสเตอร์ โกลฟ อินดัสตรี จํากัด ระยอง 
๓๕ นาย วิรัตน์ งันเกาะ โรงแรมหาดแสงจันทร ์รีสอร์ท ระยอง 
๓๖ นางสาว ปิยวรรณ กิจเกื้อกูล บริษัท ซีพีพีซี จํากัด (มหาชน) (โรงงานแกนกระดาษ) ระยอง 
๓๗ นาย นพรัตน์ เจริญศร ี บริษทั ทีพีไอโพลีน จํากัด(มหาชน) ระยอง ระยอง 
๓๘ นางสาว วนิดา ศิลปผดุง Mektec Precision Component (Thailand) Ltd. ระยอง 
๓๙ นางสาว ทัศนีย์วรรณ ดาวัน บริษทัคริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) จํากัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร 

๔๐ นาย พีระชัย วงศ์เศรษฐภูษิต บ.เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จํากัด ระยอง 
๔๑ นางสาว ลภัสรดา ปิ่นทอง บริษทั แอดวาน์ไพพฎ์ จํากัด ระยอง 
๔๒ นาย กฤศ อ่อนผิว บริษทั เอเอสเฟริ์ส จํากัด ระยอง 
๔๓ นาย ปิยะฉัตร สุขทอง ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง ประเทศไทยจํากัด ระยอง 
๔๔ นาย ถนอมพงษ ์ วรรณพงษ ์ บ.เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จํากัด ระยอง 
๔๕ นาย ประสิทธิ ์ ถุงจันทร ์ บริษทั เอเอสเฟริ์ส จํากัด ระยอง 
๔๖ นาย ศาสตรา เชื้อวงศ์สกุล บ.เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จํากัด ระยอง 
๔๗ ว่าที่ ร.ต.หญิง ทิพธิวาภรณ ์ สัญญารัตน์ บ.อาโตไรซ(์ไทยแลนด์)จํากดั ระยอง 
๔๘ นาย วัชรบดินทร ์ เตชวัตถ์สิทธิโชต ิ Eagle ottawa ระยอง 
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๔๙ นางสาว กนกวรรณ มิ่มกระโทก ไทยเอก็ซ์เพรสอินดัสทร ีจํากัด ระยอง 
๕๐ นาย สมภพ ดีนา เวลธ์ เอ็นดีที อินสเปคชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากัด ระยอง 
๕๑ นาย สราวุธ ไพรไพศาล siameast solutions public co.,ltd ระยอง 
๕๒ นางสาว ศุภลักษณ ์ บึงแก้ว บริษทั ไทยสเปเช่ียลแก๊ส จํากดั ระยอง 
๕๓ นาย กฤษฎา เกียรติไพศาลโสภณ บริษทั ไทยสเปเช่ียลแก๊ส จํากดั ระยอง 
๕๔ นางสาว จันทรจ์รัส ทองอ่อน บริษทั ไทย-สแกนดิค สตีล จํากัด ระยอง 
๕๕ นางสาว ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรงุเทพฯ 
๕๖ นางสาว สุกันยา งามฤทธ์ิ บริษทั ไทย-สแกนดิค สตีล จํากัด ระยอง 
๕๗ นาย วรรณชัย ทิพยร์ัตน์ บ.ไทยซัมมทิ พีเค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด ระยอง 
๕๘ นางสาว ปฐวีกาญจน์ พูลสวัสดิ์ บ.ไทยซัมมทิ พีเค คอร์ปอเรช่ัน จํากัด ระยอง 
๕๙ นางสาว ปิ่นเกล้า ละมูลมั่ง บริษ เม็กเท็ค พรซิีช่ัน คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จํากดั ระยอง 
๖๐ นางสาว สุดารัตน์ สุขสมอารีย์วงศ์ บริษัท เม็กเท็ค พรีซิช่ัน คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จํากดั ระยอง 
๖๑ นาย เอนก จุมพลศร ี บริษทั จิ้วฮวด จํากัด ชลบุรี 
๖๒ นางสาว สุฐิฏิญา บุญเต่า บริษทั ซี แอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากดั ชลบุรี 
๖๓ นางสาว อรปวีณา จันทรเ์อี่ยม สเตท คอนสตรัคช่ัน จํากัด ชลบุรี 
๖๔ นาย ณรงค์วทิย ์ บุญกนิษฐ Almendra (Thailand) LTD ระยอง 
๖๕ นาย ทศพล โถชาลี Almendra (Thailand) LTD ระยอง 
๖๖ นาย มนูรักษ ์ เหลืองอร่ามฟ้า siameast solutions public co.,ltd ระยอง 
๖๗ นาย ปิยะกุล ผลมา siameast solutions public co.,ltd ระยอง 
๖๘ นางสาว ฐิตพัฒน ์ บ่อจักรพันธ ์ บริษทั ชานซ์ โกลด์ เอ็นจเินียริง่ จํากดั ระยอง 
๖๙ นางสาว นิตติยา พรบุดศร ี บริษทั ชานซ์ โกลด์ เอ็นจเินียริง่ จํากดั ระยอง 
๗๐ นาย อาทิตย ์ จันทรเสนา บริษทั บางกอกอิสเทิร์นคอยล์เซ็นเตอร์ จํากัด ระยอง 
๗๑ นางสาว สุมาตรา เสาวรส บริษทั บางกอกอิสเทิร์นคอยล์เซ็นเตอร์ จํากัด ระยอง 
๗๒ นางสาว ธีรนุช สนธิเดชขจติพร บริษทั เอเซียพรีซิชั่น จํากดั (มหาชน) ชลบุรี 
๗๓ นางสาว กัญญาณ ี สีผาง บมจ. เอเซียพรซีิชั่น ชลบุรี 
๗๔ นางสาว จรัญญา ตรีไธสงค์ บริษทั เอเซียพรีซิชั่น เอ.ท.ี จํากัด ชลบุรี 
๗๕ นาย นายธงชัย พ้นเคราะห ์ บริษทั ซีพีพีซี จํากัด(มหาชน) ระยอง 
๗๖ นาย ณัฐดิษฐ ์ ดุลยธรรมทัศน ์ Yoke Lee Co., Ltd. กรงุเทพฯ 
๗๗ นาย เกรยีงศักดิ ์ ฉายพันธ ์ บมจ.ทีโอท ี รยอง 
๗๘ นางสาว นวพร เต็มด ี Shin-Etsu Silicones (Thailand) Ltd. ระยอง 
๗๙ นางสาว Thitirat Soontornlerdwanich Shin-Etsu Silicones (Thailand) Ltd ระยอง 
๘๐ นางสาว Jintaphon Panphum Shin-Etsu Silicones (Thailand) Ltd ระยอง 
๘๑ นางสาว Wandee Jitrit Shin-Etsu Silicones (Thailand) Ltd ระยอง 



หน้า ๔  
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล บริษัท / หน่วยงาน จังหวัด 

๘๒ นาย จิรัฏฐ ์ ศิริวรพทิักษ ์ Shin-Etsu Silicones (Thailand) Ltd ระยอง 
๘๓ นาย ศักดา พิมศรีเรอืง บริษทั esi ระยอง 
๘๔ นาย วิโรจน์ พนายิ่งไพศาล Mubadala petroleum กรงุเทพฯ 
๘๕ นางสาว ชนม์นิภา กุลชาติสถาพร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ชลบุรี 
๘๖ นางสาว พูลทรัพย ์ ศรีอรุณจําเรญิ บ.ลิงลมสแคฟโฟลดิ้งแอนด์คอนสตรัคช่ัน จํากดั ระยอง 
๘๗ นาย จักกฤษณ ์ ทองขาว ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ชลบุรี 
๘๘ นางสาว มุกดาวรรณ ยวงเดชกล้า ไร้ทท์ันเน็ลล่ิง จํากัด สมุทรปราการ 
๘๙ นางสาว นิชธาวัลย ์ เทียนทอง บริษทั ไร้ท์ทันเน็ลล่ิง สมุทรปราการ 
๙๐ นางสาว จิตราพร พันธ์พานิช ซูมิริโกะ รับเบอร์ คอมเพาน์ด้ิง (ประเทศไทย) จํากัด ระยอง 
๙๑ นาย มงคล รักษาวงศ์ ซูมิริโกะ รับเบอร์ คอมเพาน์ด้ิง (ประเทศไทย) จํากัด ระยอง 
๙๒ นาย เอราวณั กรานพกิุล บ.ดาคอน อินเสป็คช่ัน เทคโนโลยีส์ จํากัด ระยอง 
๙๓ นางสาว จิตรลดา ทะนันชัย บ.ดาคอน อินสเป็คช่ัน เทคโนโลยีส์ จํากัด ระยอง 
๙๔ นาย สืบพงษ ์ จินต์ทานต ์ บริษทั ทีเอฟโอ เทค (ไทยแลนด์) จํากัด ชลบุรี 
๙๕ นาย พิพัฒน ์ เอี่ยมถว้ย บริษทั ทีเอฟโอ เทค (ไทยแลนด์) จํากัด ชลบุรี 
๙๖ นางสาว จารุวรรณ จําปาใด Alfa Geotech ระยอง 
๙๗ นาย วิชัย ทารัตน์ บริษทั ทีทีซีแอล จํากัด (มหาชน) ระยอง 
๙๘ นางสาว กมลภัทร ยศชัย บริษทั ทีทีซีแอล จํากัด (มหาชน) ระยอง 
๙๙ นาย ภราดร จิรโชตจินดา SABIC Innovative Plastics (Thailand) ระยอง 
๑๐๐ นาย เจิ้น หง บริษทัหวาอี ้กรุป๊(ประเทศไทย)จํากัด ระยอง 
๑๐๑ นางสาว ถิงถิง โจว บริษทัหวาอี ้กรุป๊(ประเทศไทย)จํากัด ระยอง 
๑๐๒ นาย นายพีรเดช พรหมเจริญ บ.ปิยะสมบัต ิ90 จก. สมุทรสาคร 
๑๐๓ นางสาว ณัฐกาญจน์ ศรีละบุตร บจก.เวอร์ทัสเทคโนโลยี ระยอง 
๑๐๔ นาย กว ี ธรานนท ์ บริษทั ลัคกี้ ดรากอน จํากัด ระยอง 
๑๐๕ นาย พนม บุญมาก บจก.ตะวันออก เทรนน่ิง แอนด์ คอนซัลแตนท ์ ระยอง 
๑๐๖ นาย มานพ ปลดปลิด บ.สยาม อินดัสเตรียล เซอร์วิส จก. ระยอง 
๑๐๗ นาง ปุณยวีร ์ สินบุญเรืองฤทธิ์ บ.สยาม อินดัสเตรียล เซอร์วิส จก. ระยอง 
๑๐๘ นาง รจนา กุสตาฟสัน บริษทั เคป อีสต์ (ไทยแลนด์) จํากัด ระยอง 
๑๐๙ นาย รังสรรค์ ม่ววโสรส มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์ ฉะเชิงเทรา 
๑๑๐ นาย นัธทวัฒน ์ แสวงหา ไทยเคลย์วอน ระยอง 
๑๑๑ นาย ชลากร มีทิศ ไทยเฮอร์ริค จํากัด ระยอง 
๑๑๒ นาย สุขุม วงศ์ล้อมนิล บริษทั เอเชีย คลีน อินดัสเตรียล ปาร์ค จํากัด ชลบุรี 
๑๑๓ นาย วิชญ์วิสิฐ เสาติง บริษทั เอเชีย คลีน อินดัสเตรียล ปาร์ค จํากัด ชลบุรี 
๑๑๔ นาย จิรวัฒน ์ นงค์นวล PSL Rama 9 Co.Ltd กทม 
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๑๑๕ นางสาว พิชญา ดินส้ม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านบึง ชลบุรี 
๑๑๖ นาย ชวัลวิทย ์ อธิคมวรพันธ ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด ตราด 
๑๑๗ นางสาว เนตรอนงค์ อินภิบาล บริษทั ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) จํากัด ชลบุรี 
๑๑๘ นางสาว วลัยพร ไชยเสนา บริษทั ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) จํากัด ชลบุรี 
๑๑๙ นางสาว วิภาดา ดําขํา บริษทั ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) จํากัด ชลบุรี 
๑๒๐ นาย Tanabordee Weerapong YOKE LEE Co., Ltd. กรงุเทพ 
๑๒๑ นาง อัญชลี ผจญกล้า บริษทัเอเชีย่น ยูนิตี้ พารท์ จํากัด ระยอง 
๑๒๒ นาย ชัยพิสิทธิ ์ ปรีดีวงศ์ บริษทัเอเชีย่น ยูนิตี้ พารท์ จํากัด ระยอง 
๑๒๓ นางสาว นันธิดา นอร์มา บริษทั แอ็คควาเทค แม็คซ์คอน เอเชีย จํากัด ระยอง 
๑๒๔ นางสาว สุรีย์รัตน์ มีดี บริษทั แอ็คควาเทค แม็คซ์คอน เอเชีย จํากัด ระยอง 
๑๒๕ นางสาว นภาพร จันทะคุณ บริษทั โรกิ (ประเทศไทย) จํากดั ระยอง 
๑๒๖ นางสาว จุฑารัตน์ จันทร์ลอย บริษทั โรกิ (ประเทศไทย) จํากดั ระยอง 
๑๒๗ นางสาว สุจิตรา ปานณรงค์ บ.ปตท.จํากัด(มหาชน) โรงแยกก๊าซฯระยอง ระยอง 
๑๒๘ นาย ณรงค์ฤทธิ ์ มาลาสาย บ.ปตท.จํากัด(มหาชน) โรงแยกก๊าซฯระยอง ระยอง 
๑๒๙ นาย กฤษณะ ใจเที่ยงธรรม บริษทัอีแร (ประเทศไทย) จํากดั ระยอง 
๑๓๐ นาง วรวทิย ์ คาลา บริษทั ศรีประภา จํากัด ระยอง 
๑๓๑ นาย ศราวุฒ ิ บานเย็น อเมอเอเช่ียน เฟรเกร็นซ์ รีเสิรช์ จํากัด ระยอง 
๑๓๒ นาย ณรงค์ศักดิ ์ อินทรวิชัย บริษทั พีไอ อินดัสทรี จํากัด ระยอง 
๑๓๓ นาย วุฒิพงษ ์ แสงสว่าง บริษทั ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จํากัด ระยอง 
๑๓๔ นาย เจษฎาพจน์ เดชะรัฐ บริษทั ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จํากัด ระยอง 
๑๓๕ นางสาว นุสบา เวชบรรพต บริษทั เบสเทรด พรีซิชั่น จํากดั ระยอง 
๑๓๖ นาย ไกรศร ี พรหมณรงค์ สมาคมความปลอดภัยในการทาํงาน จ.ระยอง ระยอง 
๑๓๗ นาย สรศักดิ ์ พวงน้อย Asia Hydro Service & Part Co.,Ltd ระยอง 
๑๓๘ นาย จาณุพงศ์ อัคนิถิน เอเอสเค อินเตอร ์เอ็นจิเนียริ่ง พลาสติก จํากดั ระยอง 
๑๓๙ นางสาว จันทิมา ผากาเกต ุ บริษทัมารูยาซึ อินดัสตรีสิ(ไทยแลนด์)จํากัด ระยอง 
๑๔๐ นาย ถวัลย ์ ศรีโสธร เอทที ีคอนซัลแตนท์ จํากัด กรงุเทพฯ 
๑๔๑ นางสาว นฤมล รากทอง KMCT ระยอง 
๑๔๒ นาย บุญสถิตย ์ ไชยสุจประเสรฐิ บจก.เคมแพค อินดัสเตรยีล สมุทรปราการ 
๑๔๓ นาง กิตติยา ชมภูพื้น บจก.เคมแพค อินดัสเตรยีล สมุทรปราการ 
๑๔๔ นางสาว สาธิยา อังคประเสรฐิกลุ GPSC ระยอง 
๑๔๕ นาย อํานาจ ลีธนวัฒน์ GPSC ระยอง 
๑๔๖ นาง นัทชธีรญ์า บัวสรวง GPSC ระยอง 
๑๔๗ นาย พงศ์เทพ ผ้าแดง GPSC ระยอง 
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๑๔๘ นาย จีรศักดิ ์ พันธ์ศร ี GPSC ระยอง 
๑๔๙ นาย ธนธรณ ์ บ่อหลี GPSC ระยอง 
๑๕๐ นางสาว อังสนา ทองอําไพ GPSC ระยอง 
๑๕๑ นางสาว สุธินี ธุระพันธ ์ S.t.maintenance&construction.co.th ระยอง 
๑๕๒ นางสาว กานติมา สันโดษ บริษทั มิซูคิ(ประเทศไทย)จํากดั ระยอง 
๑๕๓ นาย ทศพร ทับปั้น บริษทั มารูยาซึอินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) ระยอง 
๑๕๔ นาง ดวงฤดี โชติกลาง ภาควิชาเวชกิจฉกุเฉิน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น 
๑๕๕ นาย สมใจ จีบดํา โรงไฟฟ้าวังน้อย พระนครศรีอยุธยา 

๑๕๖ นาย ณันฐวัฒน ์ กฤษชํานาญพงศ์ บริษัทบริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพจํากัด(มหาชน) สมุทรปราการ 
๑๕๗ นาย ภาณุพงศ์ อาจปานเศก AWJ SERVICE & SUPPLY CO.,LTD. ระยอง 
๑๕๘ นาย อดิเรก ธรรมวงศ์ Siri Success Supply ระยอง 
๑๕๙ นาย ธวัชชัย พุกรอด บริษทั มาสเตอร์ โกลฟ อินดัสตรี จํากัด ระยอง 
๑๖๐ นาย นัฐพล ประเมธิ์ศร ี GC1 RO ระยอง 
๑๖๑ นาย สงกรานต ์ ใสโศก บริษทั เอ.เอฟ.ซุปเปอร์เซลล์ จาํกัด ระยอง 
๑๖๒ นาย จักรพันธุ ์ น้อยเสนา บริษทั เอ.เอฟ.ซุปเปอร์เซลล์ จาํกัด ระยอง 
๑๖๓ นาย ภาสกร ประภาสัย อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) ฉะเชิงเทรา 
๑๖๔ นาย สุวิทย ์ แพลนสัมฤทธิ ์ อิตาเลียน ไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด(มหาชน) ฉะเชิงเทรา 
๑๖๕ พ.จ.ท. พิชัย เนตรกระจ่าง Movenpick Siam Hotel Na Jomtien Pattaya ชลบุรี 
๑๖๖ นาง พิมลสิริ ธนินทรธนะวัฒน์ บริษัท เอเอสเค อินเตอร์ เอ็นจิเนียร่ิง พลาสติก จํากัด จังหวดัระยอง 
๑๖๗ นาย ประเทือง ชื่นอุปการนันท ์ บจก.ริกเกอร ์ซินเนอร์จ ี นนทบุร ี
๑๖๘ นางสาว น้ําฝน แดงโชต ษฎาวิศวกรรม จํากัด กรงุเทพฯ 
๑๖๙ น.ท. วินัย อินทรภักดิ ์ เกษณีอายงุาน ชลบุรี 
๑๗๐ นาย มนต์ชัย พงษเ์จรญิ โรงเรียนบริหารจัดการภัยอาฟเฟอร ์ เพชรบุร ี
๑๗๑ นาย อนุชา ไชยโภชน์ Thai Takenaka international ltd กรงุเทพฯ 
๑๗๒ นาย กิตติภณ หมวดดารักษ ์ คินเดน (ประเทศไทย) จํากัด ชลบุรี 
๑๗๓ นาย ณิชากรณ ์ ธัญญจินดาสกุล บริษทั ไทยจูรอง เอ็นจเินียริง่ จาํกัด กรงุเทพฯ 
๑๗๔ นางสาว เนตรนภา แก้วใส บริษทั ไทยจูรองเอ็นจเินียริง่ จาํกัด กรงุเทพฯ 
๑๗๕ นาย ธนเสฏฐ์ นิ่มศิริ บริษทั ที เอส บี เหล็กกล้า จดั ปราจีนบุร ี
๑๗๖ นาย อภิสิทธิ ์ ราโช คินเดน(ประเทศไทย) จํากัด ชลบุรี 
๑๗๗ นางสาว กัญญาณฐั เรียนดอน  สระบุร ี
๑๗๘ นาย พลวิวัฒน ์ ศรัณย์มุกเมฆ Movenpick Siam hotel Pattaya ชลบุรี 
๑๗๙ นาย มาโนช สุประพันธ ์ บริษทั อินโดรามา ปิโตรเคม จาํกัด สาขา00002 ระยอง 
๑๘๐ นางสาว นรารัตน์ นาวีระ บริษทั อินโดรามา ปิโตรเคม จาํกัด สาขา00002 ระยอง 
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๑๘๑ นางสาว เพ็ญสิน ี นาคสีม่วง บริษทั อินโดรามา ปิโตรเคม จาํกัด สาขา00002 ระยอง 
๑๘๒ นางสาว ชลลดา พัฒนชาญสกุลชัย บริษทั ริโก้ แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จํากัด ระยอง 
๑๘๓ นาย ทวีศักดิ ์ ยกกระบัตร บริษทั Nittsu Logistics (Thailand) Co.,LTD ฉะเชิงเทรา 
๑๘๔ นาย วินัย รอดกร โชว่า รีเจียนนอล เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ชลบุรี 
๑๘๕ นางสาว วนาลี คุ้มสะอาด โชว่า รีเจียนนอล เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ชลบุรี 
๑๘๖ นาย วันชัย ตู้ประสิทธิ ์ บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จํากัด (มหาชน) ระยอง 
๑๘๗ นาย ชวลิต ชมมณี มหาวิทยาลัยมหิดล กรงุเทพฯ 
๑๘๘ นาย มนัส ศิริเลิศ บริษทั พี.เอส.พ.ีสเปเชียลตี้ส์ จาํกัด สมุทรสาคร 
๑๘๙ นางสาว วนิดา ว่องศิรกิุลวัฒนา บริษทั พี.เอส.พ.ีสเปเชียลตี้ส์ จาํกัด สมุทรสาคร 
๑๙๐ นาย ประจิน ยิ้มแจ้ง บ.โกลด์เกียร เพาเวอร์ไชน ซิสเต็มส์ จํากัด ปทุมธาน ี
๑๙๑ นางสาว ลัดดาวัลย ์ แก้วสมศร ี สยาม ยามาโมร ิ ระยอง 
๑๙๒ นางสาว มนฤทัย อารีย ์ เอส เอส เค พลาสติก จํากดั ฉะเชิงเทรา 
๑๙๓ นาง สิทธิพร มูลอามาตย ์ บ.พีเอ็มเจ เทสติ้ง แอนด์ เอ็นจเินียรงิ จํากดั ระยอง 
๑๙๔ นาย อภิภู นพศร ี บริษท พีเอ็มเจ เทสติ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่งจํากดั ระยอง 
๑๙๕ นาง ชัญญานุช น้อยห้อง บริษัท ซิกเซอร์ คอนสตรัคช่ัน แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จาํกัด ระยอง 
๑๙๖ นาย สมชาย เย็นวัฒนา NPC ระยอง 
๑๙๗ นาย ชนาธิป แสงเจือ บ.ทรูคอร์ปอร์เรช่ัน จํากัด(มหาชน) กรงุเทพฯ 
๑๙๘ นางสาว เบญจวรรณ ใจห้าว บริษทั พีเอส ฟู้ด โปรด๊ิวส์ จํากดั ชลบุรี 
๑๙๙ นางสาว รุ่งทิวา พรมภิบาล บริษทั พีเอส ฟู้ด โปรด๊ิวส์ จํากดั ชลบุรี 
๒๐๐ นาย สมชาย เย็นวัฒนา NPC ระยอง 
๒๐๑ นางสาว ปัทมวรรณ พุ่มเทศ บริษทัเหย่าคุณ แมชชินเนอรี่ จาํกัด ระยอง 

 
 

๒. รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  จํานวน ๒๖๒ คน 
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ชื่อ-นามสกุล บริษัท / หน่วยงาน จังหวัด 

๑ นางสาว นันทิยา แป้นถึง บริษัท ซีพีแรม จํากัด ชลบุร ี ชลบุร ี
๒ นางสาว ปิยาภรณ์ บุญส่ง Siemens.co,.ltd ระยอง 
๓ นาง นันทพัทธ์ บุญคํา บริษัท เบสเทรด พรีซิช่ัน จํากัด ระยอง 
๔ นางสาว สุภาภรณ์ ศรินันท ์ เอแอลเอส อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จํากัด ระยอง 
๕ นาง Suphannee Dickson-Smith Tara Pattana International School ชลบุร ี
๖ นาง มัญชล ี ผาดี บริษัท แม็คคอร์มิค(ประเทศไทย) จํากัด ระยอง 
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๗ นาย บัลลังค์ เหลืองสอาดกุล โฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จาํกัด ระยอง 
๘ นาย ปริญญา พวงสุวรรณ บริษัท แม็คคอร์มิค(ประเทศไทย) จํากัด ชลบุร ี
๙ นาย จตุรงค์ พิญพร บริษัท แม็คคอร์มิค(ประเทศไทย) จํากัด ชลบุร ี
๑๐ นางสาว ณัฐชยา บุญเป้า Siameast Solutions ระยอง 
๑๑ นาง นภาพร ใจแสน บริษัท มาสเตอร์แพ็ค-เอเซีย จํากัด ระยอง 
๑๒ นางสาว ลภัสรดา สมศร ี มาสเตอร์แพ็ค เอเซีย จํากัด ระยอง 
๑๓ นางสาว มัสติกา นุชนาฏ Masterpac-Asia Co., Ltd. ระยอง 
๑๔ นางสาว พัชรี สุขเกษม บริษัท เอช.เอช.พี แมชชีนเนอร์รี่ จํากัด ระยอง 
๑๕ นางสาว นิภาพรรณ บุญฤทธ์ิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี ชลบุร ี
๑๖ นาย วัลลพ กล้าหาญ บริษัท เก็คโค่ วัน จํากัด ระยอง 
๑๗ นางสาว ณัฐกานต์ วัฒนพันธ์ บริษัท รีเอ็กซ์โปรดักส์ จํากัด ระยอง 
๑๘ นาย พีรพัฒน์ น้อยสุข GC Maintenance and Engineering Company Limited ระยอง 
๑๙ นาย ศุภกิตต์ิ วังสะวิบูลย์ ลินเซนส ์ พระนครศรีอยุธยา 

๒๐ นาย สุรกิจ ช่วงโชติ โรงเรียนบริหารจัดการภัยอาฟเฟอร์ เพชรบุรี 
๒๑ นางสาว ชนัญชิดา อุปมัยรัตน์ บริษัทคิวเด็นโกะ(ไทยแลนด์)จํากัด กรุงเทพฯ 
๒๒ นางสาว สุปราณี แสงประทีป เคแอลเจ ออร์แกนนิค ประเทศไทย จํากัด ระยอง 
๒๓ นางสาว ปรารถนา วิชชุมณี บริษัทคิวเด็นโกะ(ไทยแลนด์)จํากัด กรุงเทพฯ 
๒๔ นางสาว ภูษณิศา กาญจโนภาศ บจก.บางกอกคริสตัล ระยอง 
๒๕ นาย ทินกฤต เหลืองประภา บริษัทคิวเด็นโกะ(ไทยแลนด์)จํากัด กรุงเทพฯ 
๒๖ นางสาว ปิยกานต์ แก้วคํา บจก.บางกอกคริสตัล ระยอง 
๒๗ นาย ณภัทร ปุญศิร ิ บริษัท เอ็นพีที คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด ระยอง 
๒๘ นางสาว กาญจนา โชติโอภาส บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จํากัด ระยอง 
๒๙ นาย ฐานุพงศ์ วรานพพิบูลย์ บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จํากัด ระยอง 
๓๐ นาย อภิชาติ ปัญญาศร ี GKN Driveline (Thailand) Ltd. ระยอง 
๓๑ นาง รตนัย มงคลทองบ่อ บ.นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคินไพพ์ (ประเทศไทย) จํากัด โรงงานระยอง ระยอง 
๓๒ นางสาว ชญานี ศรประเสริฐ บริษัทไทยซมัมิท เชป คอร์ป จํากัด ระยอง 
๓๓ นางสาว วนิดา ลาภานิข Asia Hydro Service & Parts Co.,Ltd. ระยอง 
๓๔ นางสาว นิตย์นิรมล ซาเสน TS SHAPE ระยอง 
๓๕ นางสาว พวงเพชร กลุ่มกว้าง Asia Hydro Service & Parts Co.,Ltd. ระยอง 
๓๖ นางสาว สกุลตลา คงสิบ Kwang Ill (Thai) Co.,Ltd. ระยอง 
๓๗ นางสาว วรรณกานต์ บุญเจริญ Kwang Ill (Thai) Co.,Ltd. ระยอง 
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๓๘ นางสาว ฐิติมา เซี่ยงหลิว บริษัทไฟเบอร์คิง จํากัด ระยอง 
๓๙ นางสาว สัญศจี จันทรพักตร์ โยโกยาม่า โกเกียว ไทยแลนด์ จํากัด ระยอง 
๔๐ นางสาว urailak yodying siamtinplate.co.th rayong 
๔๑ นางสาว jutamas payuhanawin siamtinplate.co.th rayong 
๔๒ นาย ทศพร ทิพย์จันทร ์ บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ระยอง 
๔๓ ว่าที ่ร.ต.หญิง ยุภาวดี แสนณรงค ์ บริษัท มาสเตอร์ โกลฟ อินดัสตรี จํากัด ระยอง 
๔๔ นาย วิรัตน์ งันเกาะ โรงแรมหาดแสงจันทร ์รีสอร์ท ระยอง 
๔๕ นางสาว ทิพศินี ศิริโชติ บริษัท บริหารจัดการขยะจังหวัดระยอง จํากัด ระยอง 
๔๖ นางสาว จุรีรัตน์ จําปาแก้ว เอเออี เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ชลบุร ี
๔๗ นางสาว ปิยวรรณ กิจเก้ือกูล บริษัท ซีพีพีซี จํากัด (มหาชน) (โรงงานแกนกระดาษ) ระยอง 
๔๘ นาง ศศิภาส์ บรรเทา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศิลาแม่ทะ ลําปาง 
๔๙ นาย นรินทร ์ กาวิชัย NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd. ระยอง 
๕๐ นางสาว ศิรินทิพย์ ดุงจําปา NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd. ระยอง 
๕๑ นาย Narin Kawichai NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd. ระยอง 
๕๒ นาย นพรัตน์ เจริญศร ี บริษัท ทีพีไอโพลีน จํากัด(มหาชน) ระยอง ระยอง 
๕๓ นางสาว วนิดา ศิลปผดุง Mektec Precision Component (Thailand) Ltd. ระยอง 
๕๔ นางสาว ทัศนีย์วรรณ ดาวัน บริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) จํากัด(มหาชน) กรุงเทพฯ 
๕๕ นางสาว ลภัสรดา ป่ินทอง บริษัท แอดวาน์ไพพ์ฎ จํากัด ระยอง 
๕๖ นาย กฤศ อ่อนผิว บริษัท เอเอสเฟิร์ส จํากัด ระยอง 
๕๗ นาย ปิยะฉัตร สุขทอง ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง ประเทศไทยจํากัด ระยอง 
๕๘ นาย ประสิทธ์ิ ถุงจันทร์ บริษัท เอเอสเฟิร์ส จํากัด ระยอง 
๕๙ นางสาว นงนุช ตันประเสริฐ บริษัท โฟลว์เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จํากัด ระยอง 
๖๐ นางสาว จิลิตา พรหมคุณ บ.เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร ์จํากัด ระยอง 
๖๑ นาย สมคิด ศิริเกษ บ.เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร ์จํากัด ระยอง 
๖๒ นาย โสภณ โภคทรัพย์ บ.เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร ์จํากัด ระยอง 
๖๓ ว่าที่รอ้ยตรีหญิง ทิพธิวาภรณ์ สัญญารัตน์ บ.อาโตไรซ์(ไทยแลนด์)จํากัด ระยอง 
๖๔ นาง ศุภาพร นนทามิตร มาบตาพุดสื่อสาร ระยอง 
๖๕ นาย วัชรบดินทร ์ เตชวัตถ์สิทธิโชติ Eagle ottawa ระยอง 
๖๖ นางสาว กนกวรรณ มิ่มกระโทก ไทยเอ็กซ์เพรสอินดัสทร ีจํากัด ระยอง 
๖๗ นาย สมภพ ดีนา เวลธ์ เอ็นดีที อินสเปคชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากัด ระยอง 
๖๘ นาย สราวุธ ไพรไพศาล siameast solutions public co.,ltd ระยอง 
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๖๙ นางสาว ศุภลักษณ ์ บึงแก้ว บริษัท ไทยสเปเช่ียลแก๊ส จํากัด ระยอง 
๗๐ นาย กฤษฎา เกียรติไพศาลโสภณ บริษัท ไทยสเปเช่ียลแก๊ส จํากัด ระยอง 
๗๑ นางสาว จันทร์จรัส ทองอ่อน บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จํากัด ระยอง 
๗๒ นางสาว จิตตรา โอสถศร ี Renewcoils engineering and supply ระยอง 
๗๓ นางสาว ศกุนตลา จั่นเพรช Renewcoils engineering and supply ระยอง 
๗๔ นางสาว ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กทม 
๗๕ นางสาว สุกันยา งามฤทธ์ิ บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จํากัด ระยอง 
๗๖ นาย สมชาย รัตนะมงคลกุล Thai Summit PK Corporation LTD. ระยอง 
๗๗ นาย สมศักด์ิ เลิศนิธิพงศ์ Thai Summit PK Corporation LTD. ระยอง 
๗๘ นางสาว ป่ินเกล้า ละมูลมั่ง บริษ เม็กเท็ค พรซิีช่ัน คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จํากดั ระยอง 
๗๙ นางสาว สุดารัตน์ สุขสมอารีย์วงศ์ บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จํากัด ระยอง 
๘๐ นาย เอนก จุมพลศร ี บริษัท จิ้วฮวด จํากัด ชลบุร ี
๘๑ นางสาว สุฐิฏิญา บุญเต่า บริษัท ซี แอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ชลบุรี 
๘๒ นางสาว อรปวีณา จันทร์เอ่ียม สเตท คอนสตรัคช่ัน จํากัด ชลบุร ี
๘๓ นาย ณรงค์วิทย์ บุญกนิษฐ Almendra (Thailand) LTD ระยอง 
๘๔ นาย ทศพล โถชาลี Almendra (Thailand) LTD ระยอง 
๘๕ นาย มนูรักษ ์ เหลืองอร่ามฟ้า siameast solutions public co.,ltd ระยอง 
๘๖ นาย สถาพร ศาลางาม siameast solutions public co.,ltd ระยอง 
๘๗ นางสาว ฐิตพัฒน์ บ่อจักรพันธ์ บริษัท ชานซ์ โกลด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ระยอง 
๘๘ นางสาว นิตติยา พรบุดศรี บริษัท ชานซ์ โกลด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ระยอง 
๘๙ นางสาว กรรณิกา พุทธจง บริษัท อิล จิน อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย)จํากัด ระยอง 
๙๐ นาย กิตติธัช นันทโกวัฒน์ บริษัท วัฒนชัย รับเบอร์เมท จํากัด ชลบุรี 
๙๑ นาย ณัฐดิษฐ ์ ดุลยธรรมทัศน์ Yoke Lee Co., Ltd. กรุงเทพฯ 
๙๒ นาย เกรียงศักด์ิ ฉายพันธ์ บมจ.ทีโอที รยอง 
๙๓ นางสาว นวพร เต็มดี Shin-Etsu Silicones (Thailand) Ltd. ระยอง 
๙๔ นางสาว Thitirat Soontornlerdwanich Shin-Etsu Silicones (Thailand) Ltd ระยอง 
๙๕ นางสาว Jintaphon Panphum Shin-Etsu Silicones (Thailand) Ltd ระยอง 
๙๖ นางสาว Wandee Jitrit Shin-Etsu Silicones (Thailand) Ltd ระยอง 
๙๗ นาย จิรัฏฐ์ ศิริวรพิทักษ ์ Shin-Etsu Silicones (Thailand) Ltd ระยอง 
๙๘ นาย ศักดา พิมศรีเรือง บริษัท esi ระยอง 
๙๙ นาย วิโรจน์ พนาย่ิงไพศาล Mubadala petroleum กรุงเทพฯ 
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๑๐๐ นาย วิรัตน์ ช้างมณี Thai Summit PK Corporation LTD. ระยอง 
๑๐๑ นางสาว ชนม์นิภา กุลชาติสถาพร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ชลบุร ี
๑๐๒ นางสาว พูลทรัพย์ ศรีอรุณจําเริญ บ.ลิงลมสแคฟโฟลด้ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น จํากัด ระยอง 
๑๐๓ นาย จักกฤษณ์ ทองขาว ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ชลบุร ี
๑๐๔ นางสาว สุนันทรา บุญลอย บริษัท ซันลิท (ประเทศไทย) จํากัด ระยอง 
๑๐๕ นางสาว ยุพากร เกิดสนอง อีเลคโทลักซ ์ประเทศไทย จํากัด / EHS ระยอง 
๑๐๖ นางสาว มุกดาวรรณ ยวงเดชกล้า ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จํากัด สมุทปราการ 
๑๐๗ นางสาว นิชธาวัลย์ เทียนทอง บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง สมุปปราการ 
๑๐๘ นางสาว จิตราพร พันธ์พานิช ซูมิริโกะ รับเบอร ์คอมเพาน์ดิง้ (ประเทศไทย) จํากัด ระยอง 
๑๐๙ นางสาว สุนัฐดา สุจินตกวี บริษัท ดาคอน อินสเป็คช่ัน เทคโนโลยีส์ จํากัด ระยอง 
๑๑๐ นาย มงคล รักษาวงศ์ ซูมิริโกะ รับเบอร์ คอมเพาน์ด้ิง (ประเทศไทย) จํากัด ระยอง 
๑๑๑ นาย สืบพงษ์ จินต์ทานต์ บริษัท ทีเอฟโอ เทค (ไทยแลนด์) จํากัด ชลบุร ี
๑๑๒ นาย พิพัฒน์ เอ่ียมถ้วย บริษัท ทีเอฟโอ เทค (ไทยแลนด์) จํากัด ชลบุร ี
๑๑๓ นางสาว จารุวรรณ จําปาใด Alfa Geotech ระยอง 
๑๑๔ นางสาว กมลภัทร ยศชัย บริษัท ทีทีซแีอล จํากัด (มหาชน) ระยอง 
๑๑๕ นาย ภราดร จิรโชตจินดา SABIC Innovative Plastics (Thailand) ระยอง 
๑๑๖ นางสาว ศิริวรรณ คุณารักษ ์ บริษัทเอส.เอ พรีซิช่ัน จํากัด ชลบุร ี
๑๑๗ นางสาว จริญญา อร่ามวงศ์ทอง บริษัท เอส.เอ พรีซิช่ัน จํากัด ชลบุร ี
๑๑๘ นาย เจิ้น หง บริษัทหวาอ้ี กรุ๊ป(ประเทศไทย)จํากัด ระยอง 
๑๑๙ นางสาว ถิงถิง โจว บริษัทหวาอ้ี กรุ๊ป(ประเทศไทย)จํากัด ระยอง 
๑๒๐ นาย นายพีรเดช พรหมเจริญ บ.ปิยะสมบัติ 90 จก. สมุทรสาคร 
๑๒๑ นาย กวี ธรานนท์ บริษัท ลัคก้ี ดรากอน จํากัด ระยอง 
๑๒๒ นางสาว กาญจน์กวิน คุณเศษ บริษัท. ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จํากัด ชลบุร ี
๑๒๓ นาย พนม บุญมาก บจก.ตะวันออก เทรนน่ิง แอนด์ คอนซัลแตนท์ ระยอง 
๑๒๔ นาย มานพ ปลดปลิด บ.สยาม อินดัสเตรียล เซอรวิ์ส จก. ระยอง 
๑๒๕ นาง ปุณยวีร์ สินบุญเรืองฤทธ์ิ บ.สยาม อินดัสเตรียล เซอรวิ์ส จก. ระยอง 
๑๒๖ นาย สมชาย นินนานนท์ บริษัท เคป อีสต์ (ไทยแลนด์) จํากัด ระยอง 
๑๒๗ นาย ธิติวุฒิ ห้าวหาญ Cape East (Thailand ) ระยอง 
๑๒๘ นาย รังสรรค์ ม่ววโสรส มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 
๑๒๙ นาย นัธทวัฒน์ แสวงหา ไทยเคลย์วอน ระยอง 
๑๓๐ นาย พีรพล ศรีนันทา Dow chemical ระยอง 
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๑๓๑ นาย สุขุม วงศ์ล้อมนิล บริษัท เอเชีย คลีน อินดัสเตรียล ปาร์ค จํากัด ชลบุรี 
๑๓๒ นาย วิชญ์วิสิฐ เสาติง บริษัท เอเชีย คลีน อินดัสเตรียล ปาร์ค จํากัด ชลบุรี 
๑๓๓ นาย จิรวัฒน์ นงค์นวล PSL Rama 9 Co.Ltd กรุงเทพฯ 
๑๓๔ นางสาว พิชญา ดินส้ม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านบึง ชลบุร ี
๑๓๕ นางสาว ทักข์ธนภรณ์ ประสพสมบัติ UTOC ระยอง 
๑๓๖ นาย ชวัลวิทย์ อธิคมวรพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด ตราด 
๑๓๗ นางสาว เนตรอนงค์ อินภิบาล บริษัท ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) จํากัด ชลบุร ี
๑๓๘ นางสาว วลัยพร ไชยเสนา บริษัท ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) จํากัด ชลบุร ี
๑๓๙ นางสาว วิภาดา ดําขํา บริษัท ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) จํากัด ชลบุร ี
๑๔๐ นาย Tanabordee Weerapong YOKE LEE Co., Ltd. กรุงเทพฯ 
๑๔๑ นาง อัญชลี ผจญกล้า บริษัทเอเช่ียน ยูนิต้ี พาร์ท จํากัด ระยอง 
๑๔๒ นาย ชัยพิสิทธ์ิ ปรีดีวงศ์ บริษัทเอเช่ียน ยูนิต้ี พาร์ท จํากัด ระยอง 
๑๔๓ นางสาว นันธิดา นอร์มา บริษัท แอ็คควาเทค แมค็ซ์คอน เอเชีย จํากัด ระยอง 
๑๔๔ นางสาว สุรีย์รัตน์ มีดี บริษัท แอ็คควาเทค แมค็ซ์คอน เอเชีย จํากัด ระยอง 
๑๔๕ นางสาว ดารุณี วิฉันเภท บริคอบร้า อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด ชลบุร ี
๑๔๖ นาย พัฒนันท์ อนุคระหานนท์ HANKY PANKY TOYS (THAILAND) CO.,LTD / SAFETY ชลบุร ี
๑๔๗ นาย กฤษณะ ใจเที่ยงธรรม บริษัทอีแร (ประเทศไทย) จาํกัด ระยอง 
๑๔๘ นาย ณธกร ฉิมมารักษ ์ บริษัท ไออีทีแอล จํากัด ชลบุร ี
๑๔๙ นาง วรวิทย์ คาลา บริษัท ศรีประภา จํากัด ระยอง 
๑๕๐ นาย นฤภัทร ฆารพันธ์ุ บริษัท โกลบอล-ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จํากัด ฉะเชิงเทรา 
๑๕๑ นาย ศราวุฒิ บานเย็น อเมอเอเช่ียน เฟรเกร็นซ์ รีเสริ์ช จํากัด ระยอง 
๑๕๒ นางสาว เสาวรส อุ้ยดอน บริษัท พีไอ อินดัสทรี จํากัด ระยอง 
๑๕๓ นาย ไวยวุฒิ ซื่อประเสริฐ บริษัท พีไอ อินดัสทรี จํากัด ระยอง 
๑๕๔ นางสาว หัสรา บุญคุณ บริษัท พัฒนาธุรกิจสากล จํากัด ระยอง 
๑๕๕ นางสาว ทรายขวัญ เพ็งเคียน บริษัท พีไอ อินดัสทรี จํากัด ระยอง 
๑๕๖ นาย วุฒิพงษ์ แสงสว่าง บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จํากัด ระยอง 
๑๕๗ นาย เจษฎาพจน์ เดชะรัฐ บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จํากัด ระยอง 
๑๕๘ นางสาว ณัฐธิดา ทองงาม บริษัท อัทสุมิเท็ค (ประเทศไทย) จํากัด ระยอง 
๑๕๙ นางสาว พุทธรักษ์ โสภี บริษัท อัทสุมิเท็ค (ประเทศไทย) จํากัด ระยอง 
๑๖๐ นาย ประทีป ใจนวล บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด ชลบุร ี
๑๖๑ นาย ไกรศรี พรหมณรงค ์ สมาคมความปลอดภัยในการทํางาน จ.ระยอง ระยอง 
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๑๖๒ นาย สรศักด์ิ พวงน้อย Asia Hydro Service & Part Co.,Ltd ระยอง 
๑๖๓ นาย จาณุพงศ์ อัคนิถิน เอเอสเค อินเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง พลาสติก จํากัด ระยอง 
๑๖๔ นางสาว จันทิมา ผากาเกตุ บริษัทมารูยาซ ึอินดัสตรีสิ(ไทยแลนด์)จํากัด ระยอง 
๑๖๕ นางสาว กฤติยาภรณ์ โพธ์ิงาม Thai Auto Conversion Co., Ltd. สมุทรปราการ 
๑๖๖ นางสาว กัญญาภัค ทําเคลื่อน บริษัท อัลพลา ไฮเทค จํากัด ระยอง 
๑๖๗ นางสาว วิมลมาศ ทิมินกุล บริษัท อัลพลา ไฮเทค จํากัด ชลบุร ี
๑๖๘ นางสาว ณิชาภัทร เสียงเสนาะ บริษัท เอสอาร์พี โพลีแพค จาํกัด ระยอง 
๑๖๙ นางสาว จุฑาทิพย์ ประวาฬ บริษัท เอสอาร์พี โพลีแพค จาํกัด ระยอง 
๑๗๐ นาย ถวัลย์ ศรีโสธร เอทีท ีคอนซัลแตนท์ จํากัด กรุงเทพฯ 
๑๗๑ นางสาว ชลธี ผู้มีสัตย์ Sekisui plastics (Thailand) Co.,Ltd ระยอง 
๑๗๒ ส.ต วศันย์ แป้นสุข บ.SVI จํากัด (มหาชน) ปทุมธาน ี
๑๗๓ นาย บุญสถิตย์ ไชยสุจประเสริฐ บจก.เคมแพค อินดัสเตรียล สมุทรปราการ 
๑๗๔ นาง กิตติยา ชมภูพ้ืน บจก.เคมแพค อินดัสเตรียล สมุทรปราการ 
๑๗๕ นางสาว สุณิสา กระแจะจันทร ์ Siemens ระยอง 
๑๗๖ นางสาว สาธิยา อังคประเสริฐกุล GPSC ระยอง 
๑๗๗ นาย อํานาจ ลีธนวัฒน์ GPSC ระยอง 
๑๗๘ นาง นัทชธีร์ญา บัวสรวง GPSC ระยอง 
๑๗๙ นาย พงศ์เทพ ผ้าแดง GPSC ระยอง 
๑๘๐ นาย จีรศักด์ิ พันธ์ศรี GPSC ระยอง 
๑๘๑ นาย ธนธรณ์ บ่อหลี GPSC ระยอง 
๑๘๒ นางสาว อังสนา ทองอําไพ GPSC ระยอง 
๑๘๓ นาย พรฤทธ์ิ อนันทะสีหา Imai Metal (Thailand) Co.,Ltd. ระยอง 
๑๘๔ นางสาว สุธินี ธุระพันธ์ S.t.maintenance&construction.co.th ระยอง 
๑๘๕ นางสาว กานติมา สันโดษ บริษัท มิซูคิ(ประเทศไทย)จํากัด ระยอง 
๑๘๖ นาย ทศพร ทับป้ัน บริษัท มารูยาซึอินดัสตรีส ์(ไทยแลนด์) ระยอง 
๑๘๗ นาง ดวงฤดี โชติกลาง ภาควิชาเวชกจิฉกุเฉิน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น 
๑๘๘ นาย สมใจ จีบดํา โรงไฟฟ้าวังน้อย พระนครศรีอยุธยา 

๑๘๙ นาย ณันฐวัฒน์ กฤษชํานาญพงศ ์ บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจํากัด(มหาชน) สมุทรปราการ 
๑๙๐ นาย ภาณุพงศ์ อาจปานเศก AWJ SERVICE & SUPPLY CO.,LTD. ระยอง 
๑๙๑ นาย ธงชัย ทิพย์ประเสริฐ บริษัท เจนอรัล เพาเวอร์ คอนโทรล จํากัด กรุงเทพฯ 
๑๙๒ นาย อดิเรก ธรรมวงศ์ Siri Success Supply ระยอง 
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๑๙๓ นาย เฉลิมชัย วรรณพัฒน์ บริษัท มาสเตอร์ โกลฟ อินดัสตรี จํากัด ระยอง 
๑๙๔ นาย สมเกียรติ รัตนากร บริษัท มาสเตอร์ โกลฟ อินดัสตรี จํากัด ระยอง 
๑๙๕ นาย ชัยพร จันทร์น่วม บริษัท มาสเตอร์ โกลฟ อินดัสตรี จํากัด ระยอง 
๑๙๖ นาย ดนัย สิงห์นนท ์ บริษัท มาสเตอร์ โกลฟ อินดัสตรี จํากัด ระยอง 
๑๙๗ นาย ธวัชชัย พุกรอด บริษัท มาสเตอร์ โกลฟ อินดัสตรี จํากัด ระยอง 
๑๙๘ นาง ธนาวดี ภูคงนํ้า บริษัท มาสเตอร์ โกลฟ อินดัสตรี จํากัด ระยอง 
๑๙๙ นาย เฉลิม ภูคงนํ้า บริษัท มาสเตอร์ โกลฟ อินดัสตรี จํากัด ระยอง 
๒๐๐ นาย วันชัย ใจโต บริษัท มาสเตอร์ โกลฟ อินดัสตรี จํากัด ระยอง 
๒๐๑ นาย ธรากร กันทิยะ บริษัท รีนิวคอยส์ฯ ระยอง 
๒๐๒ นาย นัฐพล ประเมธ์ิศร ี GC1 RO ระยอง 
๒๐๓ นาย สงกรานต์ ใสโศก บริษัท เอ.เอฟ.ซุปเปอร์เซลล ์จํากัด ระยอง 
๒๐๔ นาย จักรพันธ์ุ น้อยเสนา บริษัท เอ.เอฟ.ซุปเปอร์เซลล ์จํากัด ระยอง 
๒๐๕ นาย ภาสกร ประภาสัย อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) ฉะเชิงเทรา 
๒๐๖ นาย สุวิทย์ แพลนสัมฤทธ์ิ อิตาเลียน ไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด(มหาชน) ฉะเชิงเทรา 
๒๐๗ พ.จ.ท. พิชัย เนตรกระจ่าง Movenpick Siam Hotel Na Jomtien Pattaya ชลบุร ี
๒๐๘ นาง พิมลสิร ิ ธนินทรธนะวัฒน์ บริษัท เอเอสเค อินเตอร์ เอ็นจิเนียร่ิง พลาสติก จํากัด จังหวัดระยอง 
๒๐๙ นาย ประเทือง ช่ืนอุปการนันท์ บจก.ริกเกอร์ ซินเนอร์จ ี นนทบุรี 
๒๑๐ นางสาว นํ้าฝน แดงโชต ษฎาวิศวกรรม จํากัด กรุงเทพฯ 
๒๑๑ น.ท. วินัย อินทรภักด์ิ เกษีณอายุงาน ชลบุร ี
๒๑๒ นาย มนต์ชัย พงษ์เจริญ โรงเรียนบริหารจัดการภัยอาฟเฟอร์ เพชรบุรี 
๒๑๓ นาย สมชาย ทองสีดา IRPC ระยอง 
๒๑๔ นาย บรรพต นิลบรรพต ซ ีแอล เอ็นจิเน่ียริ่ง จํากัด ชลบุร ี
๒๑๕ นาย ไท สารบรรณ ซ ีแอล เอ็นจีเนียริ่ง จํากัด ชลบุร ี
๒๑๖ นาย ศักด์ิสิทธ์ิ ลมพัด ซ ีแอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ชลบุร ี
๒๑๗ นางสาว สวาท ภารสวัสด์ิ ซ ีแอลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ชลบุร ี
๒๑๘ นางสาว วราภรณ์ มีประเสริฐ บริษัท สยามคโูบต้าเมททัลเทคโนโลยี จํากัด ฉะเชิงเทรา 
๒๑๙ นาย ชูยศ เฉลิมชัยสทิธ์ิกุล บริษัท สยามคโูบต้าเมททัลเทคโนโลยี จํากัด ฉะเชิงเทรา 
๒๒๐ นาย อนุชา ไชยโภชน์ Thai Takenaka international ltd กรุงเทพฯ 
๒๒๑ นาย กิตติภณ หมวดดารักษ์ คินเดน (ประเทศไทย) จํากัด ชลบุร ี
๒๒๒ นาย ณิชากรณ ์ ธัญญจินดาสกุล บริษัท ไทยจูรอง เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด กรุงเทพฯ 
๒๒๓ นางสาว เนตรนภา แก้วใส บริษัท ไทยจูรองเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด กรุงเทพฯ 
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๒๒๔ นาย ธนเสฏฐ์ น่ิมศิร ิ บริษัท ที เอส บี เหล็กกล้า จดั ปรจีนบุรี 
๒๒๕ นาย อภิสิทธ์ิ ราโช คินเดน(ประเทศไทย) จํากัด ชลบุร ี
๒๒๖ นางสาว กัญญาณฐั เรียนดอน ITD#j.2333 สระบุร ี
๒๒๗ นาย พลวิวัฒน์ ศรัณย์มุกเมฆ Movenpick Siam hotel Pattaya ชลบุร ี
๒๒๘ นางสาว รัตนา จบปาน บริษัท ทาคาฮาตะ พริซิช่ัน (ไทยแลนด์) จํากัด ระยอง 
๒๒๙ นางสาว กัญญาภัทร มีไทย บริษัท ทาคาฮาตะ พริซิช่ัน (ไทยแลนด์) จํากัด ระยอง 
๒๓๐ นาย สมศักด์ิ พรอนันต์รัตน์ Thai takenaka international กรุงเทพฯ 
๒๓๑ นาย ภูดิศ สิงห์สถิตย์ Sekisui Plastics (Thailand) Co.,Ltd ระยอง 
๒๓๒ นาย มาโนช สุประพันธ์ บริษทั อินโดรามา ปิโตรเคม จาํกัด สาขา00002 ระยอง 
๒๓๓ นางสาว นรารัตน์ นาวีระ บริษทั อินโดรามา ปิโตรเคม จาํกัด สาขา00002 ระยอง 
๒๓๔ นางสาว เพ็ญสินี นาคสีม่วง บริษทั อินโดรามา ปิโตรเคม จาํกัด สาขา00002 ระยอง 
๒๓๕ นางสาว ประดิษฐา บังเกิดสุข บริษทั ริโก้ แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จํากัด ระยอง 
๒๓๖ นาย ทวีศักด์ิ ยกกระบัตร บริษัท Nittsu Logistics (Thailand) Co.,LTD ฉะเชิงเทรา 
๒๓๗ นาย วินัย รอดกร โชว่า รีเจียนนอล เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ชลบุร ี
๒๓๘ นางสาว วนาลี คุ้มสะอาด โชว่า รีเจียนนอล เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ชลบุร ี
๒๓๙ นางสาว สุภัสสร สังข์ลา บ.โอกุระ คลัทช์ (ไทยแลนด์) จํากัด ระยอง 
๒๔๐ นาย วันชัย ตู้ประสิทธ์ิ บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จํากัด (มหาชน) ระยอง 
๒๔๑ นางสาว มนัญญา คําเพิงใจ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากัด ระยอง 
๒๔๒ นาย ชวลิต ชมมณี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 
๒๔๓ นาย ประจิน ย้ิมแจ้ง บ.โกลด์เกียร เพาเวอร์ไชน ซิสเต็มส์ จํากัด ปทุมธาน ี
๒๔๔ นางสาว ลัดดาวัลย์ แก้วสมศร ี สยาม ยามาโมร ิ ระยอง 
๒๔๕ นางสาว มนฤทัย อารีย์ เอส เอส เค พลาสติก จํากัด ฉะเชิงเทรา 
๒๔๖ นาง สิทธิพร มูลอามาตย์ บ.พีเอ็มเจ เทสต้ิง แอนด์ เอ็นจิเนียริง จํากัด ระยอง 
๒๔๗ นาย อภิภู นพศรี บริษท พีเอ็มเจ เทสต้ิง แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิงจํากัด ระยอง 
๒๔๘ นาง ชัญญานุช น้อยห้อง บริษัท ซิกเซอร์ คอนสตรัคช่ัน แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จาํกัด ระยอง 
๒๔๙ นาย สมชาย เย็นวัฒนา NPC ระยอง 
๒๕๐ นาย ภูวดล เต่าทอง บริษัททีทซีีแอลจํากัด(มหาชน)/ความปลอดภัย ระยอง 
๒๕๑ นางสาว ณีรนุช ถนอมวัฒน์ บริษัททีทซีีแอลจํากัด(มหาชน)/ความปลอดภัย ระยอง 
๒๕๒ นาย ปราโมช เพ็ชรเจริญ บริษัททีทซีีแอลจํากัด(มหาชน)/ความปลอดภัย ระยอง 
๒๕๓ นาย ชนาธิป แสงเจือ บ.ทรูคอร์ปอร์เรช่ัน จํากัด(มหาชน) กรุงเทพฯ 
๒๕๔ นาย อดิเรก พันธ์เดช บริษัททีทซีีแอลจํากัด(มหาชน)/ความปลอดภัย ระยอง 
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๒๕๕ นาย สุวิทย์ โชควิจิตรกูล บริษัททีทซีีแอลจํากัด(มหาชน)/ความปลอดภัย ระยอง 
๒๕๖ นาย ธีรพงษ์ ธนฤทัยโรจน์ บริษัททีทซีีแอลจํากัด(มหาชน)/ความปลอดภัย ระยอง 
๒๕๗ นางสาว เบญจวรรณ ใจห้าว บริษัท พีเอส ฟู้ด โปรด๊ิวส์ จํากัด ชลบุรี 
๒๕๘ นางสาว รุ่งทิวา พรมภิบาล บริษัท พีเอส ฟู้ด โปรด๊ิวส์ จํากัด ชลบุรี 
๒๕๙ นาย สมชาย เย็นวัฒนา NPc ระยอง 
๒๖๐ นาย ภานุภาพ ชมดี เด่นจิระทัศน์คอนสตรัคช่ัน จาํกัด ชลบุร ี
๒๖๑ นางสาว ปัทมวรรณ พุ่มเทศ บริษัทเหย่าคณุ แมชชินเนอรี่ จํากัด ระยอง 
๒๖๒ นางสาว พิมพ์พร เกษมรัตน์ บริษัท ไทยซอน เทค จํากัด ฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


