
ลําดับที่ หนวยงาน ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 บริษัท เค.ดับบลิว เม็ททัล เวิรค จํากัด (มหาชน) นายวิชิต  บุตราเวียงพันธ

2 หางหุนสวนจํากัด จงวู อินเตอรเทรด น.ส.กาญจนา  วงวิลัยวรรณ

3 บริษัท เจเอฟอี เฟอรไรท (ประเทศไทย) จํากัด นางรัตนาวรรณ  ใจมายอด

4 บริษัท เจเอฟอี เฟอรไรท (ประเทศไทย) จํากัด น.ส.เปรมวดี  เจริญประโยชน

5 บริษัท เซาท ซิตี้ ปโตรเคม จํากัด นายสถาพร  จูยืนยง

6 บริษัท เซาท ซิตี้ ปโตรเคม จํากัด นายสิทธิพร  ทองหลอ

7 บริษัท ไทยโชวะแพ็กซ จํากัด นายทิวากรณ  เพียรสงวน

8 บริษัท พี.เอ็ม.วาลว แอนด ซีลลิ่ง เซอรวิส จํากัด นายเดชพล  อัชญาศัย

9 บริษัท โพลีเพล็กซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) น.ส.ชฎารินทร  ดวงแกว

10 บจก.มิ้นท ออโตโมบิล พารท (ประเทศไทย) น.ส.ชนุตพร  กองสิงห

11 บริษัท มิ้นท ออโตโมบิล พารท (ประเทศไทย) จํากัด นายนัตถพงษ  เมืองมูล

12 บริษัท โมเมนทีฟ เพอรฟอรแมนซ แมททีเรียลส (ประเทศไทย) จํากัด นายกรกช  อินทอง

13 บริษัท โมเมนทีฟ เพอรฟอรแมนซ แมททีเรียลส (ประเทศไทย) จํากัด นายสมชาย  อาจเชื้อแกว

14 บริษัท โมเมนทีฟ เพอรฟอรแมนซ แมททีเรียลส (ประเทศไทย) จํากัด นายจักรพันธ  ไชยสาร

15 บริษัท โมเมนทีฟ เพอรฟอรแมนซ แมททีเรียลส (ประเทศไทย) จํากัด นายศิวนันท  แกวบุญเรือง

16 บริษัท ศูนยบริการเหล็กสยาม จํากัด (มหาชน) นายประภาส  เอกฤทัพ

17 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) นายศุภณิฐ  หมื่นโฮง

18 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) นายวิษุวัติ  สีดอกบวบ

19 บริษัท สายไฟฟา เอ็มซีไอ ดรากา จํากัด น.ส.พัณณชิตา  แสงเจริญโรจน

20 บริษัท สายไฟฟา เอ็มซีไอ ดรากา จํากัด นางมณฑา  เชื้อสนุก

21 บริษัท อิฮากนิเกอิ เคมีคัล (ประเทศไทย) จํากัด นายกิตติณัฏฐ  แกวมา

22 บริษัท เอ.เอฟ.ซุปเปอร เซลล จํากัด นายสงกรานต  ใสโศก

23 บริษัท เอ.เอฟ.ซุปเปอร เซลล จํากัด นายจักรพันธุ  นอยเสนา

24 บริษัท เอเซี่ยน สติล โปรดักส จํากัด นายพงศพันธุ  คุณชล

25 บริษัท เอเซี่ยน สติล โปรดักส จํากัด นายธนาชัย  ทองไทย

26 บริษัท เอส เค สตีล แอนด คอนกรีตเวิรค จํากัด น.ส.ศุภิสรา  ทองเย็น

27 บริษัท เอสทีพี แอนด ไอ จํากัด (มหาชน) นายชาญภพ  ตระกมล

28 บริษัท แอ็คควาเทค เเม็คซคอน เอเชีย จํากัด นายรวมพล  บุญนัน

29 บริษัท แอ็คควาเทค เเม็คซคอน เอเชีย จํากัด นายวันชัย  เติมประโคน

30 โรงเรียนชลกันยานุกูล นายณรงค  โคตรมณี

รายนามผูเขาอบรมหลักสูตร 
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31 บริษัท สยามอีสต โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) นายสมสาย  ไชยบัง สํารอง

32 บริษัท สยามอีสต โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) นายจตุพร  คลังกลาง สํารอง

33 บริษัท ระยองอินทาเนีย จํากัด นายเพิ่มศักดิ์  แสวง สํารอง

34 บริษัท ระยองอินทาเนีย จํากัด นายทวีเกียรติ  พงศนพรัตน สํารอง

35 บริษัท อีเลคโทรลักซ ประเทศไทย จํากัด นางสาววิภาภรณ  พุมพวง สํารอง

36 บริษัท ไทยแทนฟูดส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด นายธนากร  สมตน สํารอง

37 บริษัท ไทยแทนฟูดส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด นายสุรเชษฐ  บุญโสภา สํารอง

38 บริษัท รวมเจริญ กรุป จํากัด นายวิรัตน  อิทะเสน สํารอง

39 บริษัท รวมเจริญ กรุป จํากัด นายภาสกร  ทามณี สํารอง

40 บริษัท เอสอารเอฟ อินดัสตรีส (ไทยแลนด) จํากัด นายคนดี  งามเสงี่ยม สํารอง

41 บริษัท อุโตกุ (ประเทศไทย) จํากัด นายกมลภพ  เตชะวงศ สํารอง

42 บริษัท อุโตกุ (ประเทศไทย) จํากัด นายบัญชา  บุญกวาง สํารอง

43 บริษัท ฟอรด มอเตอร คัมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด นายธวัชชัย  ทะนะ สํารอง

44 บริษัท บริหารจัดการขยะจังหวัดระยอง จํากัด น.ส.ทิพศินี  ศิริโชติ สํารอง

45 บริษัท บริหารจัดการขยะจังหวัดระยอง จํากัด นายณัฐวัฒน  ผุดผอง สํารอง

46 บริษัท ควอลิเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด นายทวีป  ทําอุเทน สํารอง

47 บริษัท ควอลิเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด นายศักดิ์สิทธิ์  คํากีระแปง สํารอง

48 บริษัท สยามโฮวา จํากัด นายอุดมศักดิ์  โพธิ์สุ สํารอง

49 บริษัท อิมาอิ เมทัล (ไทยแลนด) จํากัด นายอภิชิต  ประฏิเฆ สํารอง

50 บริษัท อิมาอิ เมทัล (ไทยแลนด) จํากัด นายพรฤทธ  อนันทะสีหา สํารอง

51 บริษัท นิรันดร (ประเทศไทย) จํากัด นายวรวุฒิ  จรุงพันธ สํารอง

52 บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี้ แอนโทโลจี จํากัด นายเจริญ  อินทะ สํารอง

53 บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี้ แอนโทโลจี จํากัด นายชัยวัฒน  สุขเกษม สํารอง

54 บริษัท อินฟนิตี้ พารท จํากัด นายอภิชาติ  มากมูล สํารอง

55 บริษัท อินฟนิตี้ พารท จํากัด นายสราวุธ  จําปาเกตุ สํารอง

56 บริษัท ซากามิ พีซีไอ (ไทยแลนด) จํากัด นายประพันธ  ลําดวน สํารอง

57 บริษัท ซากามิ พีซีไอ (ไทยแลนด) จํากัด น.ส.มธุรส  อินทะนับ สํารอง

58 วิทยาลัยเทคนิคระยอง น.ส.สุมิตรา  ฉิมฉาย สํารอง

59 วิทยาลัยเทคนิคระยอง น.ส.กาญจนา  อุพงศ สํารอง

60 บริษัท อีสตโคสท เฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) นายสันติ  ประสงคศีล สํารอง
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61 บริษัท อีสตโคสท เฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) นายสราวุฒิ  ถวิล สํารอง

62 บริษัท เอส เค เอ็ม เทค  จํากัด นายณัฐพัชร  แผทอง สํารอง

63 บริษัท เอส เค เอ็ม เทค  จํากัด นายธนากร  คําลาย สํารอง

64 บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น  จํากัด นายรณชัย  สุยะวงค สํารอง

65 บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น  จํากัด นายพิทักษ  ดวงตาเสือ สํารอง

66 บริษัท อัลลายแอนซ  เซอรวิส จํากัด นายไพรัช  คุณากรสกุล สํารอง

67 บริษัท อัลลายแอนซ  เซอรวิส จํากัด นายพายัพ  บุตรวงษ สํารอง

68 บริษัท แพลทตินั่ม โปร พลาสติก จํากัด นายปฏิพัทธ  จันผอง สํารอง

69 บริษัท แพลทตินั่ม โปร พลาสติก จํากัด นายศุภโชค  สํารอง

70 บริษัท แพลทตินั่ม โปร พลาสติก จํากัด นายปฏิพัทธ  จันผอง สํารอง

71 บริษัท ซิน หยวน ตา รับเบอร ตา รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด นายบรรจง  ใจชวย สํารอง

72 บริษัท ซิน หยวน ตา รับเบอร ตา รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด นายสยาม สรนุรักษ สํารอง

73 บริษัท สยาม อาซาฮี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด นายบัณฑิต  คงแพร สํารอง

74 บริษัท รวมเศษ จํากัด นายณัฐกิตติ์  กิตติณัฐพงศ สํารอง

75 บริษัท รวมเศษ จํากัด นายสิทธิกร  รัตนโชติ สํารอง

76 บริษัท เกียรติธนาขนสง จํากัด (มหาชน) นายอภิชัย  แตงหนู สํารอง

77 บริษัท สยาม ยามาโมริ จํากัด น.ส.ลัดดาวัลย  แกวสมศรี สํารอง

78 บริษัท เบนดะ (ประเทศไทย) จํากัด น.ส.ศิราณี  กุนอุ สํารอง

79 บริษัท เบนดะ (ประเทศไทย) จํากัด นายวีระศักดิ์  ชํานาญไพร สํารอง
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