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2 บ. มาสเตอร ์โซลูชั�น จํากัด Thanakorn Sawangchart

3 บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ�ง จํากัด นายนิพนธ์ สิโกมาตย์ น.ส. ปิยวรรณ ร่วมใจ

4 บริษัท ฮิตาช ิออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จํากัด นางสาวกันยกิติ� ไตรสาร นางสาวสุนันทิน ีนิราช

5 แพลน ด ูเช็ค แอ็ค (ไทยแลนด)์ วริพัส เจิมจรุง ศิริญญา ตรีกิจจา

6 บริษัท มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน) นายรณวิทย์ บุญปัญญา นายชาญวิทย ์กราบกราน

7 บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) น.ส.นิรมล ธรรมาเจริญราช นายศักดิ�ชัย กรเกษม

8
ฝ่ายความปลอดภัยฯ / บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ นายธีรวัฒน ์พ่วงทรัพย์ นายสัมพัทธ์ เอกพันธุ์

9
ความปลอดภัยฯ/บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศ
ไทย)จํากัด (มหาชน) สาขา 00001 นายปัทมพงศ์ แสงอุทัย นายเกรียงไกร นิกุล

10 บริษัท ไทยซัมมิท เชป คอร์ป จํากัด นางสาววันเพ็ญ แสงหาชัย
นางสาววรารัตน ์เลี�ยงพร
รัตนะ

11 บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จํากัด สุพิชญาย์ วงษาวิเศษ ฉัตรรัตน ์พรหมมาลา

12 ทีมวิศว ์คอนสตัรชั�น เอกตระกูล นาคปลัด

13 ปตท เอกภัทร์ มหาสุรชัยกุล วันฉัตร ทิศนาม

14 Electrovac (Thailand) Co., Ltd. Tanaya Luangsasipong

15 SCG Packaging สุวพี ก้อนจันทร์เทศ สุภาภรณ์ เกียรติโอภาส

16 Q&C Silica Thailand โชติมา คําสําเภา

17 คิด เพื�อความปลอดภัยและสิ�งแวดล้อม จํากัด นางเกษมศานต ์ปทุมารักษ์
นางสาววรรณรัตน ์ข้าวขาว
แขก

18 บริษัทเอฟแอลสมาร์ทโซลูชั�นไลท์ติ�ง จํากัด วิชัย ชยปาลกุล

19 บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด นายนัฐพงศ์ อนุนัย นายเอกตระกูล นาคปลัด

22 easternpolypack วิรัช ตุลยสิทธิชัย

23 บ.ลิงลมสแคฟโฟลดิ�งอแนด์คอนสตรัคชั�น จํากัด น.ส.พูลทรัพย์ ศรีอรุณจําเริญ

24 บจก.นวโลหะไทย ชาญวิทย ์เลิศฤทธิ�

25 บ. พี ทีฟุตแวร ์จก. นายรัฐณัทน์ นิติศิริจิรเดช

รายชื�อผู้เข้าสมัครโครงการ เรียนรู ้New Standards เพื�อก้าวไปสู่โอกาสที�เหนือกว่า         ISO 
45001 วันพฤหัสบดีที� 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดระยอง
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26 EHSS นายภราดร ยมจินดา

27 บริษัทวีเอ็มอีซี เอ็นจิเนียร์ริ�ง จํากัด เชาวลิต คําสุข ณัชพล จุมปา

28
เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 
จํากัด นางสาวพรดา รังสิกุลกวิน

29 บริษัทสยามคาลโซนิค จํากัด ศิริรัตน ์มหิศยา ธิดารัตน.์ แสถาวร

30 บ.ออดิเนท จํากัด วุฒิพงศ ์ปัทมวิสุทธิ�

31 บมจ.ยูเอซี โกลยอล นายธเนศ จิตต์กูลสัมพันธ์

32 ไร่โกทอง คอนทรัคชั�น แอน เซอร์วิสจํากัด นาย อภิชา ฉาไธสง

33 เอชเอฟซี เพรสทีจ ประเทศไทย จํากัด ราชัญ คชศิลา

34 บริษัทชีลส ์โซลูชั�น จํากัด นายวัชรพล เดชกุล

35 ธวัช เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ จํากัด สรวัฒน ์ฮาบสุวรรณ

36 thyssenkrupp Elevator สุภาพร ศรีมุกดา

37 สมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย นายวรวิทย ์จําเริญเลิศ

38 บริษัท สปอร์รีเลชั�น จํากัด นิรุทธิ� วัฒนะแสง นายวัฒนา จันทะโคตร

39 บ.ไทยนิปปอนสตีล นายสุกรม เด่นปรีชาวงศ์

40 อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จํากัด (มหาชน) นายสมชาย แสนกล

41 เอสอีไอ ไทย อิเล็คทริค คอนดัคเตอร ์จํากัด นส.กุสุมา จันทร์บัว นส.ก้ามปู ศิริปิ�น

42 SCG Chemicals นายมนต์ชัย พระรส

43 เอสอีไอ ไทย อิเล็คทริค คอนดัค้ตอร ์จํากัด นส.แพงศรี ปรีเปรม

44 Sucoot Thai Scaffold Co., LTD. Apiwit Lertlam

45 SCG Chemicals นุชจรินทร ์แลไธสง

46 บจก.แอดวาน เพาเวอร์ คอนเวอรชั�น ณัชชลิดา ศรีประทุม คุณกฤดาการ ยมภักดี

47 บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จํากัด จันทนิภา ฉายาชวลิต

48
ความปลอดภัยและสิ�งแวดล้อม/บริษัทระยอง
วิศวกรรมสังกัดSCG ทัศนัย. ช่วยเจริญ

49 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) นายชัยรัตน ์ทุมพงษ์ ษมาฐกาญจน ์นามจันดา
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50 บริษัท เอคอนส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด นาย อนุวัฒน ์วัสธรรม

51 บริษัท สิ�งทอซาติน จํากัด นายอภิสิทธิ� ทัพเสลา

52 บริษัท พรีไซซ อีเลคโทร-แมคคานิเคิลเวอร์คส ์จํากัด นางสาวอัจฉรา คําอ้น นางสาวเมธิณี ตึ�งมูล

53 บริษัท ไร้ท ์รีแอคติเวชั�น จํากัด(มหาชน) นายเนตรชนก ขุนโขลน นางสาวภัทรภรณ ์คําสุข

54 Daramic (Thailand) Limited มณเฑียร สถิรยากร พิสิษฐ์ ธนาภาชลสินธุ์

55 บริษัท เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล ์จํากัด นางสาวสุภา ศรีสวัสดิ�

56
สํานักรับรองระบบคุณภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นางสาวกรกช มีชํานาญ นายอาจหาญ คุณสุนทรกิจ

57 SHE/มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด นายศุภชัย. ทิศพรม

58 Atlas Copco Thailand Limited อุษา ศิรินันทวิทยา

59 นามยง เทอร์มินัล จํากัด (มหาชน) นายชยวงศ ์ภวังคะนันท์ บุปพฉัตร จันดา

60 ริโก้ แมนูแฟคเจอริ�ง (ประเทศไทย) จํากัด นางสาวประดิษฐา บังเกิดสุข นางสาวเกสร เข้าใจการ

61 HSSE / Thai rotary engineering PCL วาสนา วิรัตน์

62 โครเวสโตร นาย วรกร. ศิริแก้ว

63 บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จํากัด นางธนานิษฐ ์ฉายอรุณกุลรัตน์ นางสาวคริษฐา มุขดา

64 ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ นางสาวจันทรัสม ์ทิพยจันทร์
นางสาวณัฐกานต ์นาค
สมพงษ์

65 บริษัท เอ็มอีทรานส์ จํากัด สานิตย ์สงสุรินทร์

66 มาบตาพุดแทงค์เทอร์มินัล จํากัด หิรัญวุฒ ิทองชัย

67 บริษัท พัฒนาทุนมนุษย์เพื�อสังคม จํากัด นายภูชิสส์ ศรีเจริญ น.ส.ชุติกาญจน ์ปาระมี

68 บริษัท ไซเบอร์พริ�นท์กรุ๊ป จํากัด นายนันทวัฒน ์อ้นนารี

69 Tuv Nord (Thailand) Ltd. นายภัทรพล ประเสริฐสังข์

70 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นันทนา คะลา

71 S and L Specialty Polymers Co., Ltd. วาริศา ศืริประทุม

72 พิทักษ์กิจ จํากัด นางสาวจุฑามาศ ญาติสมบูรณ์

73 บริษัทซีพีบังคลาเทศจํากัด นายสมบัติ วงศ์สินไชย นายวิวัฒน ์คูกระสังข์
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74 บริษัท วริษฐาการช่าง จํากัด ณิษา. สิรเดชวิไล

75 บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จํากัด นางสาว สุมาลิน ธรรมนันท์

76 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สุจิตรา ปานณรงค์

77
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จํากัด (มหาชน) 
โรงงานระยอง นายนราธิปกุล บุญสอน นางสาวณัฐสุดา นามสนิท

78 บมจ.ไทยวา นางสาวนิชประภา นิ�มสุวรรณ นางสาววาสนา บุญจันทร์

79 บริษัท ไอเอชไอ เทอร์โบ(ประเทศไทย) จํากัด อานันต.์ มาลินี

80 บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) นายวชิรวิชญ.์ มธุรสสุวรรณ

81 บ.เซฟตี� แปซิฟิก (ประเทศไทย) จํากัด มาริสา พูลพลบ

82 บริษัท ทีพีเอ็น แพคเกจจิ�ง จํากัด ญาณิศา ย่งเส็ง ศศิชานันท ์แก้วโพธิ�คา

83 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี�ปุ่น (นักศึกษา) น.ส. ศศิธร สกุนตะวิภาต

84 บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส ์(ประเทศไทย) จํากัด นางสาวฐิติรัตน ์สุนทรเลิศวณิช นางสาวนวพร เต็มดี

85 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จํากัด นายณรงค์ มีสมบัติ

86 บริษัท แพทเทอเร่อ เทคนิคคอล พาสท์ จํากัด น.ส.พัทราภร สัตนาโค น.ส อรฤดี ขันมณี

87 บริษัทซีอาร ์เอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด น.ส.คนึงนุช ทุมผารักษ์ น.ส.ขนิษฐา ปัททุม

88 ฝ่ายความปลอดภัย/บ.ซีเอสรับเบอร์อินดัสทรี�จํากัด นายสราวุฒ ิจินตนุกูล

89 บริษัท ไทยอีสเทิร์นตราด จํากัด นางสาวภัทธิรา. โพธิ�เพชร

90
บริษัท ซัมซุงอิเล็คโทร-แม็คคานิคส์ไทยแลนด์
(ประเทศไทย)จํากัด สุรัชดา ชุมสุข ภูษิตา ตันติวราชัย

91 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จํากัด(มหาชน) นายชัยทัต ถนอมทรัพย์ นายชลิต นพพันธ์

92 ดีเอ็นที อินสเป็คชั�ร เซอร์วิส จํากัด น.ส.จิตตรา โอสถศรี นางอรวิไล อินทรา

93 บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ�ง (ประเทศไทย) จํากัด นางสาวเพียรพร พึ�งตน

94 เอ็ม เอ็ม ลอจิสติกส์ จํากัด ณัฐชยา บุญเป้า

95 บริษัท ซี วาย ซี เมทัล จํากัด นางสาวขนิษฐา ภาคภูมิ นางสาวอารายา นุชสุข

96 บริษัท โมริโรค ุเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด วราพร พิมพิสอน โชติรส. วรไพบูลย์

97 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อันธิกา หยองอนุกูล
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98 บริษัทเรย์เดล ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด นายชวฤทธิ� ชูหนองทอน นายธีรพล ณรงค์เปลี�ยน

99 บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ�งส์ จํากัด (มหาชน) นางสาวษุชาณา เจริญคงวัฒนา

100 บริษัท เคริน ์ไลเบอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด นางสาวกฤตพร โพธิ�ทอง นางสาวกานดา วรวงษ์พันธุ์

101 เอ็ม เอ็ม ลอจิสติกส์ จํากัด ณัฐชยา บุญเป้า

102 บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด น.ส.ขวัญแก้ว เล่ห์สิงห์ ว่าที�ร.ต.จิรัฏฐ์ชัย เลิศสิริกุล

103 บริษัท ซี วาย ซี เมทัล จํากัด นางสาวขนิษฐา ภาคภูมิ นางสาวอารายา นุชสุข

104 ไทยซัมมิท โอโต เพรส จํากัด กัญญาว ีนวมสวัสดิ�

105 Fuji Xerox Eco-Manufacturing Co., Ltd. น.ส.ชนกนันท ์สุขกุล

106 บริษัท ข้าว ซี.พี.จํากัด นางสาวนฤมล แง่มสุราช

107 ไทยซัมมิท ระยอง โอโตพาร์ท อินดัสตร ีจํากัด ชไมพร. เนื�องแก้ว ศิริลักษณ ์กันสงค์

108 BES Electric Supply & Service Ltd., Part นางสาวจันทิมา รอดคง

109 บริษัทไทยซัมมิทโอโตโมทีฟ จํากัด ญาณัจฉรา ลาดสูงเนิน

110 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ นางสาวธารทิพย ์ทองมี นางสาวจงกล สังข์อ่วม

111 บ.เซฟตี�เอ็นไวรอนเม้นท์แอนคอนซัลแตนท ์จํากัด นายวรเศรษฐ ์ชลศิริพงษ์

112 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) นพัฐกรณ์ จุ้ยนวน

113 EMI/Siemens รัตนธรรม ์เนื�องพิมพ์

114 บริษัท ข้าว ซี.พี.จํากัด นางสาวนฤมล แง่มสุราช

115 NS BlueScope (Thailand) Limited วุฒิพงษ ์จารุศิลป์ เพชรรัตน์ วงศ์กมลรัตน์

116 บริษัท ทรานซ ีโลจิสติคส ์(ประเทศไทย) จํากัด นายปิยะฉัตร รัตนก้านตง นางสาวยุพวัน กันหา

117 บริษัท นิตโต ้มาเทค (ประเทศไทย) จํากัด น.ส.ดวงกมล บุญทวงศ์ น.ส.ดรุณ ีไชยศิลป์

118 บริษัท ไดกิ�น แอร์คอนดิชั�นนิ�ง (ประเทศไทย) จํากัด นางสาวอมรรัตน ์สุดคําภา นายนิยม เย็นขัน

119 บริษัท นํ�าเฮงคอนกรีต(1992จํากัด นายอนุชา กงแก้ว

120
บริษัท เอพีแอล โลจิสติคส ์เอสวีซีเอส (ประเทศ
ไทย) จํากัด นายวรพจน์ แย้มบริบูรณ์ นายปรัชญา ศรีแสนตอ

121 บ.มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์(ประเทศไทย)จํากัด สุดทิศา ชูยก นายกานต ์ทรัพภิญโญ
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122 บริษัท สตาร ์บัท (ประเทศไทย)จํากัด มิ�งขวัญ ชูหลํา มยุรี แสงอรุณ

123 บริษัท บลูสโคป บิวดิ�งส์ (ประเทศไทย) จํากัด สุภิญญา ภิรมย์ศรี

124 บ.ฮอปปี� อินดัสเตรียส(ประเทศไทย)จํากัด นาย วินทกร บาลเย็น

125 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาย สุเมต บุญสุด

126 บริษัท วัฒนาไพศาลเอ็นจิเนียริ�ง จํากัด ธวัชชัย ฉัตรวรสฤษดิ�

127 บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส ์จํากัด (มหาชน) สาขาบางพลี รุ่งระวี คุณใหญ่ นส.สิรินันท ์ยุบลศิริ

128 บ.แอร์โรเฟลกซ์ จํากัด น.ส.วิธารา ริอุบล

129 บริษัท โจนัน คอร์ปอเรชั�น (ประเทศไทย) จํากัด นายชนะชัย เอี�ยมศิริ

130 บริษัทโฮริ กลาส (ไทยแลนด)์ จํากัด นางสาวธีรกานต ์ชาติชํานาญ นางสาวทิพย์รัตน ์เหลือธิ

131 ทีทีซีแอล จํากัด มหาชน นางสาววนิดา ค่าคํา นางสาวปัฐมพร สมสกุล

132 บริษัท ผลธัญญะ จํากัด มหาชน นส.ศุภจิตรา สันคะยอม นส.ขนิษฐา สว่างวรรณ

133 WICE Logitics Public Company จิรวัฒน ์คูหะมณี

134 Visy Packaging (Thailand) Limited นาย ปฐมพงศ์ คํ�าคูณ

135 Parker Hannifin Thailand co.,ltd. นางจีรนุช ศิริมงคล

136
บริษัท เอ็น.วาย.เค. ดิสทริบิวชั�น เซอร์วิส (ประเทศ
ไทย) จํากัด นางสาวธันย์ชนก กมุทะรัตน์

137 kingdomofthailand.consulting นายปิยะวัฒน์ ธนปฤนพรพงศ์
นางสาวขวัญพัฒน ืธนปฤ
นพรพงศ์

138 ไทยโพลีเอททีลีน จํากัด เอกพล สายอ้าย

139 อินโดรามา ปิโตรเคม จํากัด ชาญ ไชยรักษ์

140 บริษัท คอมพาส กรุ๊ป เซอร์วิส จํากัด อธิสันต์ สีหะอําไพ

141 บริษัท ซัมมิท ฮิโรทาน ิซูกิฮาร่า จํากัด นส.มันทนา วรนุช

142 ฉัตรการช่าง แหลมฉบัง จํากัด สกุลรัตน ์จันทร์ถิ

143 เอสเอชอีอี แอดไวเซอร์จํากัด วฑั� ูตั�งตระกูล

144 บริษัท เอส ซี แครริเออร์ นางสาวอัฉจิมาภรณ ์คําพา นายเจษฎา บิกสุวรรณ

145 SAFETY & HEALTH SECTION
SUPHAYA 
GRITTANAKOON SUTANYA PIJANAN
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146
บริษัทซูมิโตโม อิเล็กตริกไวริ�ง ซิสเต็มส์ ประเทศ
ไทย จํากัด นางอรทัย ประสมจิตต์ นางสาวชัญปภา เลื�อนทอง

147 บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห จํากัด นางสาวปัฐมาวด ีเอื�อวงศ์วศิน นายยุทธพงษ์ ธนวรรณพงศ์

148 บมจ. ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ ปิยาภรณ์ บุญส่ง

149 บริษัท เซ้าท์ ซิตี� ปิโตรเคม จํากัด นางสาวโสภิตา ไสยาตร์ นายเกรียงไกร ลุยะพันธุ์

150 Sheico thailand สุพัตชยา เมืองโคตร

151 บ.เชโก้(ประเทศไทย)จํากัด สุมายา อ่อนทา

152 บ.เชโก้ประเทศไทย จํากัด อัครชัย พละดล

153 บริษัทเชโก้ ประเทศไทย จํากัด นางสาวนิภาพร พุฒผา

154 PTTGC ชาติชาตร ีมีบุญ

155 บ.เชโก้(ประเทศไทย)จํากัด นางสาวผกาวรรณ แสวงสาย

156 บริษัท ภัทราพอร์ซเลน จํากัด ธีระศักดิ� เพ็ชรเย็น

157 ฝ่ายความปลอดภัยและสิ�งแวดล้อม ฉัตรชัย ปทุมารักษ์

158 สยามแผ่นเหล็กวิลาส จํากัด นายศิวพจน ์เสือโต นางสาวจุฑามาส พยุหนาวิน

159 บริษัท ไทยเทคโนเพลท จํากัด นางสาววิไลรัตน ์ต่อพันธ์

160 บริษัท สยามเจ้าพระยาโฮลดิ�งส์ จํากัด อนงค์พร สัพโส ก่อพงศ์ เข็มมุกด์

161 Essentra eastern limited นางสาวสุดารัตน ์เวชประสิทธิ� นางสาวอัจฉรา พันธะศรี

162 บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จํากัด พงษ์พันธ์ คําปาน พัชรี มองธรรม

163 บริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จํากัด ณัฐวรา งามละม่อม

164 SHEQ/บริษัทไทย จีซีไอ เรซอท็อป จํากัด นายกิตติณัฏฐ์ แก้วมา ทุเรียน ดํารงอารีกุล

165 3K Transport & Construction Co.,Ltd นางสาว สุวนันท ์ภูมิเชวง

166 บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ�ง จํากัด นายชาตร ีบุตรดี

167 บริษัท โทโฮค ุแมนูแฟคเจอริ�ง(ประเทศไทย)จํากัด ธฤษวรรณ หนูทราย

168 บริษัทโอแคสท์ไทย วีระศักดิ� แหนกลาง

169 บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จํากัด นายตะวัน อาภานันท์ นายธีรพงษ์ สุวรรณปัต
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170 บริษัท ทีอาร ์อินซูเลชั�น จํากัด นางสาวพัชรินทร ์คําหอม

171 บริษัท สยามกลาสอินดัสทร ีจํากัด ไอวนา วัฒนจัง

172 มนต ์ทรานสปอร์ต จํากัด ศิริกานต ์ปิดกันภัย

173 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายวัชระ สมจิตต์

174 บริษัท ดีเอ็นที อินสเป็คชั�น เซอร์วิส จํากัด นายพงศ์ปณต นาคธน

175 บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จํากัด กฤษณ์ ฤทธิ�ณรงค์

176 Citc enterprise (thai) co. ltd. อรชพรพรรณ วงษ์คํา

177 บริษัท เอส. โอ. แท้งค์ คลีนนิ�ง เทอร์มินอล จํากัด นางสาวสุนิสา ขยันทํา นางสาวศิรินันท ์ประจันศรี

178 SCG LOGISTICS CO.,LTD คุณศุภกฤต วาจาคํา คุณนีรชา โชคธนโสธร

179 บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท ์กรุ๊ป จํากัด นางสาวปิยนุช พิมโตตร

180 บริษัทจีคิวด ีสเปเชียล แมททีเรียล ไทยแลนด ์จํากัด นางมาริสา เต๊ะเปีย

181 SAS Tech Solution ปกิต เพชรแดง สาวิตร ีชัยชมภู

182 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สุภาวด ีชัยสวัสดิ� น.ส.อรอนงค์ เกตุจํานงค์

183
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 วิทยาเขตระยอง พนิดา

184 สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี� เสกสมบูรณ์ ใจดี สุวรรณ์ เด่นมาลัย

185 HMC Polymer นส กาญจนา พนมเริงศักดิ�

186 บริษัท เอ็มอาร์พี เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด น.ส.ณัฐนิชา ทองอ่วม นส อาภากร หวลคนึง

187 โกลดิลอคส ์เบค ชอป จํากัด นาย ไชยา โตแก้ว นาย วัชระ พู่เสือ

188 ฉัตรการช่าง แหลมฉบัง จํากัด นางสาวโชติกา เหมะธุลิน

189 Thai auto conversion co., Ltd นางสาว กฤติยาภรณ์ โพธิ�งาม

190 บริษัท เจ.ท.ีเค.ทรานสปอร์ต จํากัด
นายศักดิพัฒน ์ธนากรหมั�น
แสวง นายสิริกานต ์อรุณวัฒน์

191 บ.ไทยยามาฮ่าเตอร์ ธาราทิพย์ ไชยสมคุณ

192 บ แอคคอนนิค โลจิสติกส์ จํากัด นาย ศุภชัย โอวาท

193 Airliquide Kerksak Konchom Anchalee Suebsuk
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194 บริษัท BLCP power จํากัด นายธนวัฒน ์อุปสิทธิ�

195 บ.อินเตอร์เนชั�นแนล แลบบอราทอรีส์ จํากัด ณิศชาญา ศาสตรวาหา

196 บริษัท เชอร์รี�เสรีนา จํากัด นางสาวสุมาพร สําราญพงษ์ นายยุทธนา นวลผกา

197 MCI-Draka Cable Co., Ltd. สราวุธ พรหมหากุล Montha Cheuesanuk

198 บ.ควอลิเมอร ์จก เบญญาภา ถวิลหล่อ

199 บริษัท บ้านฉางเมนเทนแน้นซ์ 2004 จํากัด น.ส.นาถฤด ีบุตรศรี น.ส.ปวีณา ช่องกลาง

200 ชิเกรุ ประเทศไทย จํากัด นางสาวอัมรินทร ์ฤทธิคํา

201 ไบนารี� เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด ส่องแสง วารีใส

202 บริษัทฟิวเจอร์ พอร์ท จํากัด ธัญญพัทถ์ มูลขํา กัญญาวีร ์พนมศักดิ�

203 บริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสตรี�ส(์ไทยเเลนด)์ จํากัด นายพิธาน นิจรัญ
นางสาวนัตกฤตา พิมพ์สาย
ทอง

204 บ. สายไฟฟ้าเอ็มซีไอ-ดราก้า จํากัด พัณณ์ชิตา แสงเจริญโรจน์ มณฑา เชื�อสนุก

205 บริษัท ไอพี5 จํากัด ชลธิชา ตลับนาค กัญญาวีร ์พนมศักดิ�

206 บริษัท ฟูเบิร์กอินดัสเตลียล (ประเทศไทย) จํากัด นางสาวชยาศิริณภ ์แสนเปา

207 บริษัท ไลอ้อนเซอร์วิส (ประเทศไทย) 0edyf นางสาวมธุลีห ์คําภีระพงค์ นางสาวพัชราพร ปัญญาดี

208 บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ ์จํากัด นครินทร ์แก้วกฤติยานุกูร

209 บริษัท ไลอ้อน ( ประเทศไทย) จํากัด กนกวรรณ เพิ�มพูล
นางสาวอรวรรณ จันทร์
ชาญนนท์

210 บริษัทอินเตอร์ สตีวีโดริ�ง 7 จํากัด น.ส.กรรณาภรณ์ ตันญาศิริ นายพันธกานต์ อุดชาชน

211 บริษัท ซีพีแรม จํากัด (โรงงานชลบุร)ี น.ส.นันทิยา แป้นถึง น.ส.สิริยา หอมขจร

212 บริษัท พลัสพร็อพเพอร์ตี� จํากัด นาย พศิน เปิ�นสมุทร

213 บริษัทบีแอลซีดีเพาเวอร์ จํากัด ชูเกียรติ พิพัฒน์จําเริญกุล ธนวัฒน ์อุปสิทธิ�

214 3M Thailand ฉานฉลาด บุนนาค

215 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (สาขาที� 4) นางสุมิตรา วิทิตกนกธํารง
น.ส.อรวรรณ สุวรรณ
ประเสริฐ

216 CR Asia Thailand Nurhuda Sengyee Pratya Jantarawong
217 บริษัท วายพีซีอพรรซิชั�น (ประเทศไทย) จํากัด นางสาวอัญชล ีสามิภักดิ�

218 บ.ไทยนิปปอนสติล นายสมโภชน ์มหาสวัสดิ�
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219
คาวาซาก ิมอเตอร์ เอนเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) 
จํากัด นางสาวบุษยมาศ ทองงามดี นางสาวสุณิสา ศิรินิล

220 บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จํากัด นายสหโชค สกุลเผือก

221 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจํากัด(มหาชน) น.ส. ดารุณ ีสุวัฒนากุลกิจ น.ส.นํ�าฝน เฉลียว

222 บริษัท ไทยคาเมดะ จํากัด นางสาวหัทญา โชติประทีป

223 บริษัท คิวเอสจี คอร์ปอเรชั�น จํากัด ปิ�นนภา พิมพ์สินธ์ นายภัครพล. รัตนสมบูรณ์

224 บริษัทสยามราช จํากัด(มหาชน) จิตติมา พันธิตพงษ์ ณัฐชภัทร ลําพา

225 บจ. เจดับเบิ�ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จํากัด รัฐวิสสุต วงษ์จักษุจินดา

226 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคม ีจํากัด (มหาชน) น.ส.จิราวรรณ พันธุ์สะอาด นายมิตรภาพ มีคุณ

227 เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด)์จํากัด นิศารัตน ์โรหิตาคนี นางสาวอักษราพร สีโห

228 บริษัท พ้อตเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด วารุณ ีอินทรีหาญ

229 บ.มิตาน ิสยาม เทค จํากัด จิดาภา ทรงเล็กสิงห์ สุณีย์ เอาะน้อย

230 บริษัท สยามราช จํากัด (มหาชน) จิตติมา พันธิตพงษ์ ณัฐชภัทร ลําพา

231 แคนนอน มาร์เก็ตติ�ง (ไทยแลยด์) นายชูชัย อนุเดชากุล นางสาวมณีรัตน ์กอเกตุ

232 บริษัทชินซัง เดลต้า เทค ประเทศไทย จํากัด นางสาวนิสาชล ฮามสาร

233 บริษัท แลมป์ตั�น ไลท์ติ�ง เทคโนโลยี จํากัด นางสาววันทนีย ์ไทยหินโจน

234 Thai auto conversion co., ltd นางสาว วลีพร มาศแจ้ง

235 บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ�ง จํากัด อนุรักษ ์เครือวัลย์

236
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
 วิทยาเขตระยองง นาย ธนเดช หวานเสนาะ นาย นวพันธุ์ คร้ามสมอ

237 ไอเอสเอส ฟาซิลิตี� นายวรกานต ์เดชฤทธิรงค์

238 บริษัท ทีพีอาร์ พรีซีชั�น จํากัด นายสุระพันธ์ สุขสวัสดิ�

239 บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จํากัด คุณเกษราพร อิสราสิริ นางสาวพนิดา สามชูศรี

240 บริษัท มนต์โลจิสติกส ์เซอร์วิส จํากัด นางสาวรุ่งนภา รินคํา นางสาวศิริกานต ์ปิดกันภัย

241 บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ จํากัด
นางสาวทยิดา โรจนไพฑูรย์
ทิพย์ นางสาวพนิดา ตามกลาง

242 บ.เซฟโก้เคมีคอล2001จํากัด อรุณวิภา จําเริญ
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243 บริษัท ไดอะ เรซิบอน(ไทยแลนด)์จํากัด วิคิด. สาบัว

244 บริษัท เซ็นทรัลวาล์ว จํากัด นายบุญชัย ประภาพรชัยกุล

245 Dole Thailand น.ส.ชลันดา บุรีวงศ์

246 บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) นายณัฐวุฒิ ปิยะประชากร นางสาวสุจิตรา ปานณรงค์

247 Dole Thailand น.ส.ชลันดา บุรีวงศ์

248 บริษัทเซฟโก้เคมีคอล (2001) จํากัด นางสาวอรุณวิภา จําเริญ นางสาวสร้อยสุดา ฉิมงาม

249 บริษัท ไทยหัวเวย เเบตเตอรี� กําจัด นายอนุวัฒน ์สุกใส นางสาวกมลชนก ทองกราว

250 ธนาสตีล เวิร์ค จํากัด จุฑามาศ เชื�อทอง

251 บริษัท อาซาฮ ีพลัส จํากัด นางสาวรุ่งทิพย์ มัดจิตร์

252 PTTEP อนุสรณ์ ฉากประดู่

253 สมาคมความปลอดภัยในการทํางานจังหวัดระยอง นายขวัญประชา ป้องป้อม ดร.รังสรรค ์ม่วงโสรส

254 บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จํากัด (มหาชน)
นางสาวพรพิมล ชาญเวช
ศาสตร์ นายวรกิตต ์คงสุภาพศิริ

255 บริษัทไลอ้อน ประเทศไทย จํากัด
นางสาวอรวรรณ จันทร์ชาญ
นนท์ นางสาวกนกวรรณ เพิ�มพูน

256 ไลอ้อนเซอวิส จํากัด นายชลิต คุปตวนิชเจริญ นางสาวมธุลีห ์คําภีระพงษ์

257 บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จํากัด นายวรวัช พัชรโอฬาร น. ส. กาญจนา โสตรดี

258 บริษัท ฟิวเจอร์พอร์ท จํากัด ทิวาภรณ.์ แทบทาม ธัญญพัทถ์ มูลขํา

259 บริษัท ทะเลไทย จํากัด วรพรรณ วสุเรืองโรจน์

260 บ.โอกุระ คลัทช(์ไทยแลนด)์จํากัด นางสาวสุภัสสร สังข์ลา

261 บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั�น จํากัด รัตนาภรณ ์บุญเรือง ปัทมาภรณ์ โปร่งใจ

262
บริษัท จัดหางาน พี. อาร.์ แอนด์ บิสซิเนส แมนเนจ
เม้นท์ จํากัด นางสาวปลื�มฤทัย ฉํ�าสันเทียะ

263 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 รัมภา พจนาคุณากร

264 CCIC/SCG Chemicals ฤติมา นพธีรกุล

265 บ.พัฒน์กล จํากัด (มหาชน) น.ส. นฤมล มั�นคงวงศ์สกุล

266 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสามพราน นางสาวณัฐธิดา คุณาบุตร
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267 บริษัทภิณโญวาณิชจํากัด นางสาวกรมะณี มังศรี นายฐานุพงศ ์ไชยเศรษฐศรี

268 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายโสภณ ตะยะชา

269 บจก. อิเมอร์สัน อิเล็คทริค (ประเทศไทย) กุลธร อภิบาลศรี

270 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านโป่ง นายพลกิจ จงวัชรสถิตย์

271 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย นางสาวอภิญา สุขแสง

272 บริษัท บูโร เวอริทัส(ประเทศไทย) จํากัด นายพรอนันต์ กลิ�นมาลี

273 บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท ์กรุ๊ป จํากัด พัทธมน โตศิริ

274 ท.ีซี.ซี.คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี� แมนเนจเม้นท์ นายศราวุฒ ิศิริรักนาวี นายมงคล ไม้สุขจิตร

275 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอกระทุ่มแบน ณิชานันท ์ป่าไม้ทอง

276 ดีเคเอสเอช ประเทศไทย จํากัด รสสุคนธ์ เทพยศ

277 บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท ์กรุ๊ป จํากัด นายธีรยุทธ เกษตรสิงห์

278 Combustion(Thailand)Co.,Ltd. ประสงค์ โพธิ�สุวรรณ์

279 ร.พ.อาภากรเกียรติวงศ์ ภาณุพงศ์ มณีนวล

280 บริษัทศรีสําอางค ์ซัพพลายเออร์ จํากัด น.ส.ซัลลวา สะยะมิง น.ส.ทิพย์นภา พรมแพง

281 บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ณัฐพงศ์ รู้ซื�อ อรุณโรจน์ ทองโอ

282 หจก.ชลนคร คอนสตรัคชั�น มัณฑนา จามจุรี

283 บ.เฟิร์ส วัสด ุวิทยาศาสตร ์(ประเทศไทย) ศิรินันท ์สุขประเสริฐ

284 นาคากาวา ซังเกียว (ไทยแลนด)์ จํากัด นางสาวพัชรนันท ์ปานชื�น นางจุฑามาศ เดชชัย

285 บริษัท เวอร์ทัสเทคโนโลยี จํากัด น.ส ณัฐกาญจน์ ศรีละบุตร

286 บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จํากัด นายไพศาล สุวัฒน์ชินเจริญ ปวีณา ระนามกลาง

287 บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จํากัด เกศสุดา ชุ่มดี จิรวัฒน ์สุขกันตะ

288 บริษัท จัสมิน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จํากัด นาย ชนินท ์สินทะเกิด


	ระยอง

