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ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล 

ลำดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน 

1 นายธีรศักดิ์ พรหมราช  ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2 นายปรีชาพล โยธาศิร ิ F&N Dairies (Thailand) Limited 

3 นายกิตตณิัฏฐ์  แก้วมา Iharanikkei Chemical (THAILAND)Co.,Ltd. 

4 จตุพล   คำล ี บริษัท พสิษฐ์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด 

5 น.ส.ณัฐธยาน์ ช่วยยก บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกดั 

6 สุกัญญา มรกต - 

7 นันทศักดิ์ มิตรน้อย พร้อม เทคโน เซอร์วสิ จำกัด 

8 นายณัฐธพงษ ์สุภา National power plant 3 co.,ltd. 

9 มนัสชัย   เพชรเมือง BASF (Thai) Limited 

10 นันทพัทธ ์บุญคำ บริษัท เบสเทรด พรีซิช่ัน จำกัด 

11 นายศุภชัญ ราษฎร์ศริ ิ มหาวิทยาลยัมหิดล 

12 นางสาวมลระว ีสดากร บริษัท ซีพีพี จำกัด 

13 นางสาววาสนา  โคเล็ก บริษัท บีจี โฟลตกล๊าส จำกดั 

14 นางสาวฐิติพร โภชนิกรณ ์ บริษัท เบสเทรด พรีซิช่ัน จำกัด 

15 ภัทราวดี ชินราช บริษัทเจรญิโภคภณัฑ์วิศวกรรม จำกัด 

16 นายสรวุฒ ิ โพธิ์แก้ว เอกรัฐทรานสปอร์ต 

17 นางสาวนงนุช  ฉุยฉาย บริษัท เอลีทคราฟท์ เปเปอร์ จำกดั 

18 เสาวลักษณ์  แสนนาม บริษัท นิซเซอิ มิซูกิ จำกัด 

19 นางสาวกิติยาพร เนื่องขจร บริษัท พรีเซิร์ฟ อะโกร โปรดักส์ จำกัด 

20 สุชาดา  หงษ์จร วินแชนซ ์ฟู้ดส์ จำกัด 

21 นางสาวสายชล เจรญิจิตร บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด 

22 นายทีปพิพัฒน์ เลิศวรายุทธ ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

23 นางสาวชุติเนตร บัวเผื่อน สถาบันการจดัการปญัญาภิวัฒน ์

24 พันธ์ทิพย ์กอบไกร บริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุจำกัด 

25 ส.ต.วศันย์ แป้นสุข บ.เอสวีไอ จำกดั(มหาชน) 

26 ประวิทย์ เตยีงงา บริษัทบูรพา เทคนิคเอ็นจเีนี่ยริ่ง จำกัด มหาชน 

27 ภูษณิศา กาญจโนภาศ บริษัท บางกอกคริสตลั จำกัด 

28 น.ส.คุนัญญา โยธาศริ ิ องค์การสุรา กรมสรรพสามติ 
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29 ณัฐวัฒน ์ ปูคะวนัช โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม 

30 ธงชัย  ทิพย์ประเสริฐ บ.เจเนอรลั เพาเวอร์ คอนโทรล จำกัด 

31 สารณิี  แสงคำสุข บ.ออโต้ ซีเอส เอ็นจเินียริ่ง 

32 chanasak.  chamnandee Mountain mountain top (Thailand) ltd 

33 นาวาอากาศตรี ธณกร พ่ึงพิมาย กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทยท์หารอากาศ 

34 นายณรงค์ฤทธิ ์ แหล่งหล้า บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 

35 นางสาวอนุสพร  มินคอน โรงพยาบาลศรสีวรรค ์

36 นางกัลยา  ดีทอง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) 

37 นายกิตติ  ตรีประภาภรณ ์ บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

38 นางสาวณัฐนิชา  ทองอ่วม บริษัท เอ็มอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

39 นายสมบตัิ พวงพี ่ เครือเจริญโภคภณัฑ ์

40 นางสาวศุภนิดา ชงขุนทด บริษัท วีจีเอฟ แพลนท2์ จำกัด 

41 นางณรัชต์จรีา เตชวรรณศริ ิ อิสระ 

42 นายวิสิทธิ ์เลิศสำหรวจ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 

43 นางสาวพิมรา ทอง มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

44 นายนครินทร์  ตะโกเนียม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 

45 พนม  เรืองผดุง บริษัทเอสซีเมนเนจเมนท์จำกัด 

46 นางสาวสุรยี์รัตน์   วงศ์ปริยพัชร ์ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) 

47 ศรัชญากานต์ อุ่นท้าว บ.สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย)จำกัด 

48 นายอังคาร โคตคำ Ajinomoto engineering 2001(Thailand) 

49 นายชลิต ขาวล้วน บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด 

50 พิภพ ประภูชะเนย ์ บริษัท เอเดน ฟุลฟีลเม็นท์ จำกัด 

51 นางสาวศิรลิักษณ์ วีระคำ บริษัท อิตาเลียนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 

52 นายนิธิศิษฏ์ เขื่อนมณ ี บริษัท เมก้า คิว อินเตอรเ์ทรด จำด 

53 นายฤทธิ์คุณ  แสงฤทธิ ์ BMT PACIFIC LTD. 

54 อุษาวดี ไพราม มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

55 นางสาวกฤติยาณี แสนยาเจรญิกุล - 

56 นางสาว มุขตาภา ภู่งาม บริษัท เทสโกเอ็นจเินีย จำกัด 

57 นายคณนาถ  พรมโคตร - 

58 นาย ทนัย ธรรมวิจติเดช หจก.ใต้เซ้งซัน 
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59 นางสาวสุภาวดี  บุญจง บริษัท อิตตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 

60 นางสาวขวัญฤทัย สิงห์ฮวบ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด 

61 นาง กรกนกพชร พินศิริ บริษัท จันทบุรี สตาร์ช จำกัด 

62 นางสาวกานต์พิชชา บุญทศ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

63 
นาย นัทธวัฒน์ พจนานนท์ Thai Nippon Steel Engineering & Construction Corporation 

Ltd 

64 นายอนุรักษ ์จันทร์รุ่งทวีกุล เทคโนโฟม 

65 นางสาว สกาวรักษ์ เชวงปาน บ.ไซเพรส เซมิคอนดักเตอร์ ปทท จก. 

66 นาย อภิชาติ พฤกษานุศักดิ ์ ธนารักษ์ จำกัด 

67 น.ส.ปัญฑารีย์ ค้าทวี บ.โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนสโซลูช่ัน จำกัด 

68 
นางสาวพัชรินทร์ ไพรกลุ ศูนย์บริหารความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล 

69 นางสาวจารณุี เนตะวัน Vitaboost (Thailand) Co.,Ltd. 

70 รัตนศักดิ์ รัตนโสภา บริษัท มรกต อินดสัตรี้ส์ จำกดั (มหาชน) 

71 ปริศนา กอเด็ม บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด 

72 นางสาวสุมติรา แถมสุข บริษัท อินเตอร์เทค สเปคเชียลตี้กลาส จำกดั 

73 สมบัติ พรหมสวรรค ์ หจกิเอสเอสเอ็นเตอร์ไพรส 

74 สิรินารี เงินเจรญิ มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

75 นายวรพชร  รัตนศภุสิน วิทยากรด้านความปลอดภัย  

76 นายวรินทร ทิพารด ี Honda Engineering Asian Co., Ltd 

77 นางสาวพีรดา เจียมจติร บริษัท จี สตีล จำกัด มหาชน 

78 น.ส.พรพิมล รอดคง บริษัท ไทย ซัมมิท พีเค คอรป์อเรช่ัน จำกัด 

79 รศ.สราวุธ สุธรรมาสา ข้าราชการบำนาญ 

80 กัญจนพร จั่นทอง - 

81 นายทวีป  สกุลแฟง บริษัท ไทยลี ฟู้ดส์ อินเตอรเ์นช่ันแนล  จำกัด 

82 นายบุญประจักษ ์แพ่งนคร บริษัท สงวนวงษ์ เอ็นเนอร์ยี จำกดั 

83 ธงชัย  เพ็ชร์นาค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด(ฝ่ายกอ่สร้าง) 

84 เสาวลักษณ์ พันธุ์นนท ์ Q-Power Engineering  

85 นายเมธา บัวคำ Cathay Pacific Airways 

86 น.ส.ศิรินันท ์สุขประเสริฐ บ.เฟิร์สวสัดุวิทยาศาสตร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
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87 สุปัญญา  สุขเลี่ยม บริษัท  เอสซี  แมนเนจเม้นท ์  

88 นางสาวรัชญา นันทาพจน ์ บจก.ศักดิ์ไชยสิทธิ 

89 นายประเสริฐ พะนมมาศ บริษัท นิปปอน แกสเก็ต (ประเทศไทย) จำกัด 

90 นางสาวประดิษฐา  บังเกิดสุข บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 

91 นายปัญญา  โภคา บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด 

92 นายปริญญา ยอดโยธ ี NP Marine Co.,Ltd. 

93 นางสาวณัฐธิดา ยอดโยธ ี SC Management Co.,Ltd. 

94 นางสาวพิชญา วรนุช มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช 

95 นางสาว ศิริพร ชัยยศศรีชนะ โรงพยาบาลนวมินทร์  

96 นายกิตติศักดิ์ ทองทัพไทย บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 

97 นายสมนึก ภูพวก บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จำกัด 

98 นายสมศักดิ์ พรอนันต์รตัน ์ บริษัท นานาเอน็จิเนียริ่ง เชอร์วิช จำกัด 

99 นางปุญญิศา ทองผาสุข JD Food Public Company Limited  

100 นางสาวพัทธนันท์ ผลงาม บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

101 สุเทพ อมรรังสิโรจน ์ บ.อินดัสเทรียล 

102 ชยพล   เรืองเดช บ.ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) 

103 นายธีระพัฒน์ เวชกุล บริษัทโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรงั จำกัด (มหาชน) 

104 นางสาวสุนสิา  รวมใหม ่ Western Digital 

105 นาย กิตติภณ  ช่างวิโรจน ์ BN TECHNOLOGY CO., LTD. 

106 นายปิยภัทร มลูศรีนวล บริษัท ไทยนิปปอน คอมโพเนนท์ จำกัด  

107 นางญศวนันท์ หงส์พิริยะกลุ บริษัท มอลลเิก้ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด 

108 สุภาวดี จันทร์อุดม วิทยากรอิสระ 

109 นาย สราวุธ สุทธิวาร ี บริษัทไทยชินกง อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

110 วรภพ วตินาถกุล scm 

111 นายวิศรุต ธรรมตา บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จำกัด 

112 นาย ภูไท พรวญเจรญิ Scm 

113 นายสงัด   พิรมทอง บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จำกดั 

114 นาย ธนะรัตน์ ชำนาญวาด SC MANAGEMENT CO.,LTD 

115 จักรพรรดิ์ ทองรัศม ี SC MANAGEMENT CO.LTD 

116 วิวรรธณี  ทองด ี บริษัท พลังงานไทย จำกัด 
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117 จีรายุ สรุิยะธรรม ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลักเหนือการช่าง 

118 นางสาวเปรมวดี ภวภตูานนท ์ บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จำกัด 

119 พิพัฒน์พงษ ์โลแก้ว คณะแพทยศาสตร ์

120 นางสาวกฤติมา เกาะประเสริฐ มหาวิทยาลยัมหิดล 

121 นายทวีศักดิ์ ศรีจันทรโ์ฉม PP CHEMICALS CO.,LTD 

122 นางสาวจามจรุี  ไชยชนะ บริษัทเพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เมนเทแนนซ์ เซอร์วสิ จำกัด 

123 นายจรลั พจนามธุรส สำนักงานสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กทม. 

124 นายธนเดช นิสัยด ี บริษัท ยูจิ้น (ประเทศไทย) จำกัด 

125 นายธนเดช นิสัยด ี บริษัท ยูจิ้น (ประเทศไทย) จำกัด 

126 น.ส นันทรี ทองมา บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ันซิสเทม จำกัด 

127 
นายวสันต์ บญุล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.

อุบลราชธาน ี

128 นางจันทิมา สาขามลุะ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

129 นายคุณการ พรมวิชัย บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด 

130 นายวราพงษ ์สมใจ Scm 

131 ธัชพล แก่นศึกษา บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกดั(มหาชน) 

132 ศิรินารถ ศิริวัฒพงศ ์ บริษัท การบินไทย จำกดั(มหาชน) 

133 นายสุรยิา เต่าสมตา SCM 

134 นายเมธ ี อุ่มม ี ITALIAN THAI 

135 อานนท์ สังคะรินทร ์ เอสซีแมนเนจเมนท ์

136 นางวิไลภรณ์ กิมประพันธ ์ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์                                                     

    ดิเวลลอปเม้นท์ จำกดั สำนักงานใหญ ่

137 นาย ธีรศักดิ์ ชาญรอบ บ.เอสซี แมนเนจเมนท์ จำกดั 

138 จรัสกร  ฐิติพงศ์ไพบูลย ์ บริษัท แอสตร้า เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 

139 นาย ประสม  ประสาทงามเลิศ บริษัท ไทย-โทดะ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด 

140 พรเทพ  เรืองศร ี บ.เอสซี แมนเนจเมนท์จำกดั 

141 นางสาววิภา หมวกทอง เอชเอฟซ ีเพรสทีจ แมนูแฟคเจอริง่ ประเทศไทย จำกัด 

142 นายอาร์ฟาน อาแว โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล แม่ลาน 

143 นายภัทรพล บญุยิ่งเอกธนา IRPC Clean Power Company Limited 

144 นางสาววนิดา ลาภานิช บริษัทเอเชียไฮโดรเซอร์วิสแอนด์พาร์ท จำกัด 
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145 นายสณัห์พิชญ์ พิมูลชาต ิ อีเทอร์นิตี้ แกรนต์ โลจสิติคส์ จำกดั (มหาชน) 

146 อัญญารตัน์ ชูชาติพงษ ์ บริษัท เกีย (ประเทศไทย) จำกัด 

147 นางสาวปิยะภรณ์ เถรวัลย ์ soihaintergroup  

148 
นายสมลาภ บญุทศ บริษัท อิตาเลียนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานย่อย 

ชลบุร ี

149 จรัตน์ ซาเส็ง บริษัท คลี่ฟ ู จำกัด 

150 นายมานพ ปลดปลิด บ.สยามอินดัสเตรยีลเซอร์วิส จก. 

151 นางสาววราภรณ์ ปิยสิรานนท์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

152 ดวงกมล ชาวสวน BTS Infrastructure Development 

153 นายชยณัฐ รอดปลื้ม บริษัทวอสเซน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด 

154 นาย คณต วังคะฮาด Vossen Manufacture (Thailand)  

155 สุชาดา อวยจินดา - 

156 นางสาวเจนจริา จันทะศร ี บริษัท โพลีวิช่ันพรีซิช่ันโมลด์ (ประเทศไทย) จำกดั 

157 กัมปนาท พิทักษ์พินิจนันท์ Gold Kogyo (Thailand) Co., Ltd. 

158 กัญญา  ชุนเกาะ บริษัท สมศักดิ์ ทรานสปอรต์ จำกดั 

159 ธวัชชัย กันดก  Indorama Petrochem Limited 

160 นางสาวสุดาวรรณ ลีไ่พฑูรย ์ บริษัท พรชัย ซัพพลาย จำกัด 

161 Mr. Prasom. Prasatngamlert Thai-Toda Corporation Ltd. 

162 นางสาวรุ่งนภา พลพิมาย - 

163 สุรสัวดี สัมพันธ์ - 

164 นางสาวกฤษติญา สุวตัถ ิ บริษัท อาร์ต อีเวนท์ จำกัด 

165 เอกณัฏฐ ์เอี่ยมพิภักดิ ์ - 

166 นางสาวเพียรพร พึ่งตน บริษัท แอนคา แมนู แฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 

167 นายสณุัฐชัย  จินดาศร ี บริษัท แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

168 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ  วัชรวิ
ทูร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

169 น.ส.พิชญา ดินส้ม การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคบ้านบึง 

170 นาย สามารถ สวาสด ี บริษัท จัดหางาน มิตร เอ็นจีเนียคอนสตรัคช่ัน จำกัด 

171 เทวินทร ์ วชิรศักดิ์โสภานะ Schimmer Metal Standard Co.,Ltd. 

172 นายทัศไนย กวิวังสานนท์ Friesland campina 

173 นางสาวอภิมน ณ พัทลุง ฮิตาช ิแอสเตโม 
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174 สุมาลี  กรัตพงษ ์ บ. เค จี เลิศพันธ์ จำกัด 

175 น.ส.อาทิตยา ศรีสมัฤทธ์ิ บ.ซันโทรี่ เป๊ปซีโ่ค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกดั 

176 ปรารถนา  ทาขันทา บริษัท มหาจักร อิเล็คทริค (ประเทศไทย)จำกัด 

177 นางสาววรางคณา  สินธุยา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

178 พัทธนันท ์ทิพย์สังวาลย์ บริษัท ทองเฮง สโตน โปรดักท์ จำกัด 

179 นางรตนัย   มงคลทองบ่อ นิปปอน สตีล ไพพ์ (ประเทศไทย) จำกัด 

180 นางสาวสุกัญญา เจริญผล บริษัท นอร์ทเทอร์นกลาส จำกัด 

181 นางสาวพัชรีพร ช่องงาม ไทยเมก้าแคบ จำกัด 

182 ณัฐกมล เสือไพร บริษัท เอช อาร์ ทรานส์ เซอร์วสิ จำกัด 

183 นางสาววิไลลักษณ์ สินศิร ิ บ.เอชอาร์ ทรานส์ เซอร์วิส จำกดั  

184 นายน้อย แก้วเศษ สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาอำนาจเจรญิ (องค์การจัดการน้ำเสีย) 

185 นรินทร์ รองโสภา องค์การจัดการน้ำเสยี สำนักงานจดัการน้ำเสียสาขาบ้านโป่ง 

186 นายอมรชัย หิรญัรตัน ์ องค์การจัดการน้ำเสยี สาขากระบี ่

187 ไมตรี พรหมเรือง องค์การจัดการน้ำเสยี 

188 นายนพอนันต์ ทิพย์วรสิร ิ องค์การจัดการน้ำเสยี 

189 นายภูวนาท  เกลี้ยงมศีร ี องค์การจัดการน้ำเสยี 

190 วณัญญา ก้อนทอง บริษัท คิวคอน อีสเทอร์น จำกัด 

191 ว่าท่ี ร.ต.หญิง อภันตรี เพ็ชร์โยธิน สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาแม่สอด องค์การจัดการน้ำเสยี 

192 นิติกรณ์  ฝึกฝน องค์การจัดการน้ำเสยี 

193 ณัฏฐนันท์ สมบัติเชื้อนาค องค์การจัดการน้ำเสยี 

194 นางสาวเบญจมาศ ทองสว่าง บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จำกดั 

195 นายปิยะนัฐ  ไพโรจน ์ บริษัท จี.ดี.โปรแพค จำกัด 

196 นางสาวจันทร์จิรา  ปัญญา โรงพยาบาลพิษณุเวช 

197 นายนพรัตน์ คำปาน บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุป๊ จำกัด 

198 น.ส.ชไมพร  ธีสวรณั บริษัทดราโก อิเลคทรคิอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

199 ศึกษา มีแก้ว บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด 

200 นางสาวนัฐกานต์ มีชำนาญ - 

201 น.ส.ธัญญาภรณ์   บุญน้อย บริษัท สยามวัฒนา เวสต์ แมนเนจ็เม้นท์ จำกัด 

202 นางอโณชา สุทธิเสมอ บริษัท กรีน เวิลด์ คอนเซช่ัน จำกัด 

203 นางสาว โรสรินทร์ อินทวงศ์ องค์การจัดการน้ำเสยี 
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204 นายอำนาจ ฐิตศิริวริิยะ องค์การจัดการน้ำเสยี 

205 นายสุรเชษฐ ์ โนคำ องค์การจัดการน้ำเสยี 

206 นางสาววรณัฐ  การิกาญจน ์ กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิง่แวดล้อม 

207 นายทนงศักดิ์ ทองใบ วินเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) จำกัด 

208 นางสาวชัชฎา แก้วเรือง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บรูพา 

209 นายเริงชัย เกริ่นกระโทก บริษัท ทัต ฮง (ประเทศไทย) จำกดั 

210 นาย วรินทร ทิพารด ี Honda Engineering Asian Co., Ltd 

211 นายณรงคเ์ดช ไชยเชษฐ บริษัท เลนซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด 

212 พิมพ์พิชชา  วงศ์เห็นชอบ บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกดั 

213 นางสาว สรรพางดี ล่ามกจิจา องค์การจัดการน้ำเสยี 

214 ทวีศักดิ์ ทองเกลียด  SC GROUP 

215 นายวีริศ จิรไชยภาส SCG-CBM 

216 จรรยา ศรีเคลือบ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 


