
 

ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมการประชาพิจารณ์ 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 
ขอประกาศรายชื่อผู้ เข้าร่วมประชุมการประชาพิจารณ์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐาน              
การจัดเก็บสารเคมีอันตราย วันอังคารที่ 1๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา 08.3๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสร้อยทอง                      
โรงแรมโกเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง จ านวน ๔๘ คน ดังนี้ 

 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล หน่วยงำน 
1 นางสาว ชลลดา  พัฒนชาญสกุลชัย บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
2 นาย วัชระ มังสังข์ บริษัท Chemtech Innovation Co., Ltd. 
3 นางสาว ประดิษฐา บังเกิดสุข บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
4 นาย ณัฐวุฒิ การรักษา ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด(มหาชน) 
5 นาย จักรวาล สุริยะวัทนกุล บริษัทเอเซีย เมทัล จ ากัด(มหาชน) 
6 นาย สัมพัทธ์ เอกพันธุ์ บริษัท ไทยดีเอนทีเพนท์ จ ากัด 
7 นาย ไชยวัฒน์   หน่ายคอน บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จ ากัด 
8 นางสาว มันทนา วรนุช บริษัท นารูมิ (ประเทศไทย) จ ากัด 
9 นางสาว ชนิกานต์ ปัญญาพืชน์ บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด 

10 นาย นิพนธ์ สิโกมาตย์ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จ ากัด 
11 นางสาว ปิยวรรณ  ร่วมใจ บริษไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง  จ ากัด 
12 นางสาว มุกดาวรรณ ยวงเดชกล้า บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง  จ ากัด 
13 นางสาว ยุพากร เกิดสนอง บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จ ากัด 

14 นางสาว สุดารัตน์ เวชประสิทธิ์ บริษัท Electrolux thailand 

15 นางสาว ยุพิณ   สัตยารัฐ บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จ ากัด 
16 นางสาว พรพิมล หุตะมาน บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จ ากัด 
17 นางสาว ขนิษฐา สุขทาน บริษัท Caterpillar Thailand Limited 
18 นางสาว ผกายวรรณ ประดับแก้ว บริษัท Ineos Styrolution (Thailand) 
19 นางสาว ชุติมา  เทพพรหม บริษัท มารูโกะ รับเบอร์ (ไทยแลนด์)จ ากัด 
20 นาง ศันศนีย์ เข็มทอง บริษัท อินนิออส สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
21 นางสาว ชนิกานต์ อุดมชัย บริษัท INEOS Styrolution Thailand  
22 นาย รชกร  วชิรภูษิต บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จ ากัด 
23 นาย อิศวร์ณัฎฐ สีเหลือง บริษัท เนอเชอรัล กรีน ลาเท็กซ์ จ ากัด 
24 นางสาว สุวิมล แซ่ห่อ บริษัท เนเชอรัล กรีน ลาเท็กซ์ จ ากัด 
25 นางสาว อาระยา ราษฎรินทร์ บริษัท Jebsen &Jessen Ingredients (T) Ltd. 
26 นาย สมพร คงค าศรี บริษัท เอฟ จี เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 



ล ำดับที ่ ชื่อ - สกุล หน่วยงำน 
27 นางสาว ปาริยา ใจขาน บริษัท เอฟ จี เอ (ประเทศไทย)จ ากัด 
28 นางสาว ศิริวรรณ เนียมทอง กลุ่มบริษัท ดาวประเทศไทย 
29 นาย ธวัชชัย เผือกพิพัฒน์ บริษัท เจ ทู เค เมเนจเมนท์ กรุ๊ป จ ากัด 
30 นางสาว นิศารัตน์ โรหิตาคนี บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ ไทยแลนด์ จ ากัด 
31 นาย ธีรวัฒน ์ พ่วงทรัพย์ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
32 นาย ประกอบ ศุภจริยาพงศ์ บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์  จ ากัด 
33 นาย  ธนิตศักด์ นิธิเทพธนกาญจน์ บจก. ธนิตศักดิ์ วิศวกรรมและบริการ (ประเทศไทย) 
34 นางสาว ชยาศิริณภ์ แสนเปา บริษัท General Electric 
35 นางสาว จุฑามาศ   จันทรนิน บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
36 นางสาว จุฬาลักษณ์ พรหมบุญทอง บริษัท คชาบราเธอร์จ ากัด 
37 นางสาว นันทิยา แป้นถึง บริษัท ซีพีแรม จ ากัด (ชลบุรี) 
38 นาย หาญ เอมปรีชา สมาคมความปลอดภัยในการท างานจีงหวัดระยอง 
39 นาย สมนึก ภูพวก บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จ ากัด 
40 นาย ศราวิน พิศดาร บริษัท อินนิออส สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
41 นางสาว ฐิติรัตน์ สุนทรเลิศวณิช บจก.ชินเอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย)  
42 นางสาว นวพร เต็มดี บริษัท Shin-Etsu Silicones (Thailand) Lyd. 
43 นางสาว เมทิกา ธนาสัยอติชา บริษัท Air Liquide(Thailand) Ltd. 
44 นางสาว ปณิตตา เจตเกษกิจ บริษัท Air Liquide (Thailand) Ltd. 
45 นางสาว มนัสชนิกา นัทธี บริษัท HAL Aluminum 
46 นางสาว วนิดา ลาภานิช บริษัท เอเชียไฮโดรเซอร์วิสแอนด์พาร์ท จ ากัด 
47 นางสาว สกุลตลา คงสิบ บริษัท เอเชียไฮโดรเซอร์แอนด์พาร์ท จ ากัด 
๔๘ นาย เอกพันธ์  เทพารักษ์ บริษัท ชิน-เอทซุ นิวแมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
สามารถติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม :   ๐๖-๑๔๒๐-๑๓๗๑  คุณสุภารัตน์ คะตา, คุณปัญชลิกา ชันขุนทด 
 


