
ชื�อ - นามสกลุ วศ.

คุณอุไร ธุวภาค 2509

คุณสุจินดา โลห์วงศวฒัน 2509

คุณอภิสิทธิ�  วิชญาณรัตน์ 2509

คุณยิ#งศกัดิ�  ศรีสุขสวสัดิ� 2511

คุณคมกฤช สุทธิไวยกิจ 2512

คุณพนบ ศรีระดมกิจ 2513

คุณพรเลิศ ลทัธนนัท์ 2516

คุณชยัภทัร ศรีไทย 2517

คุณกวี กวีวงศป์ระเสริฐ 2517

คุณวิรัตน์ โกศลวาทะวงศ์ 2517

คุณสมชาย วรรุตม์ 2518

คุณวิสุทธ ตนัติสุนทร 2518

คุณสุรัตน์ ลทัธพาณิชย์ 2518

คุณสืบสกุล พภิพมงคล 2519

คุณจินรัตน์ วงศว์านรุ่งเรือง 2519

คุณอนุเทพ เชาวนลิขิต 2519

คุณยิ#งศกัดิ�  สุคนธทรัพย์ 2520

คุณธราธิป เสนีวงศ ์ณ อยธุยา 2521

คุณชวาล ลิปิเวชกุลกิจ 2521

คุณเพญ็จนัทร์ พทิกัษสิ์ทธิ� 2521

คุณสุทศัน์ สุวรรณสินพนัธ 2523

คุณนอ้ง พฒันานารักษ์ 2523

คุณสิทธิศกัดิ�  กิตติคาํรณ 2523

คุณศศิธร โชควฒันา 2523

คุณเกษม รุ่งนิรันดร์ 2526

คุณสมโรจน์ 2526

คุณธีรภทัร สงวนกชกร 2526

คุณถนอมเกียรติ สัมมาวุฒิชยั 2526

รายชื�อผู้เข้าร่วม เยี�ยมชมโรงงาน SCG



คุณกฤษณ ฉันทวรกิจ 2527

คุณกรัณย ์ไหลสาธิต 2527

คุณดรุณี เจริญเศรษฐศิลป์ 2527

คุณนิวฒัน์ ธญัปิตินนัทน์ 2528

คุณประทีป อรุณวฒันามงคล 2528

คุณเอนก อศัวเลิศศกัดิ� 2528

คุณกอ้งเกียรติ ลืออุดมธนสาร 2529

คุณณรงค ์พงษพ์ฒันพนัธ์ุ 2529

คุณพเิชฐ ยงชยัตระกูล 2529

คุณรังสิมา มารีวฒัน์ 2531

คุณนนัทพร แกว้วิเชียร 2531

คุณจนัทร์ทิพย ์องัคณานุชาติ 2531

คุณพลภทัร พรคุณานุภาพ 2532

คุณธเนศ วฒันโกสิน 2532

คุณธภูไทย รุจิเรข 2532

คุณธาํรงค ์โตสุโขวงศ์ 2533

คุณชวกร เดโชธรรมสถิตย์ 2533

คุณถิรยทุธ ลิมานนท์ 2533

คุณอาํนวย สุทธิหวงัเจริญ 2534

คุณวนัเฉลิม ชโลธร 2534

คุณขจรศกัดิ�  มโนทรัพยศ์กัดิ� 2534

คุณสุธาทิพย ์เหลืองบูรณะวฒัน์ 2536

คุณอภิพงษ ์ล ํ#าซาํ 2537

คุณธีรพจน์ กอ้งธรนินทร์ 2538

คุณปิยพงศ ์จริยวิลาศกุล 2538

คุณธานินทร์ เจียรรัตน์สุวรรณ 2538

คุณณรงคเ์ดช กีรติพรานนท์ 2539

คุณศิดิภา พงศแ์พรวพรรณ 2540

คุณชมชนก เตชะทวีจิตกุล 2540

คุณกิติมา ลิมพพิฒัน์ 2540

คุณสรกรช วรกิจสกุล 2541



คุณนราธิป ฉลองวงษ์ 2541

คุณสุธิตย ์ยวูะเวส 2541

คุณชานนท ์อมรชยัศกัดา 2542

คุณกฤษ ปัทมประภานนท์ 2542

คุณศิวพล กอวฒันะ 2542

คุณรัชนี พชัรศกัดิ�สกล 2544

คุณวรวิทย ์ผดุงศรีบวร 2544

คุณนนทป์วิธ อริยเสริมบุญ 2544

คุณรังสรรค ์อรุณวุฒิวงศ์ 2545

คุณปรเมศ สกุลวิทยสถาวร 2545

คุณอิสระ ภู่พกสกุล 2545

คุณพนิต ไตรรัตนวนิช 2546

คุณกนกวรรณ ศุลลารัตน์ 2547

คุณกฤษฎา เอี#ยมแสง 2547

คุณปิยะภทัร สีลายงค์ 2547

คุณธนวตั วิโรจวานิช 2548

คุณปิยพร จนัทราพานิชกุล 2548

คุณอนุพนธ์ เดชวรสุทธิ 2548

คุณสรคม ธนาสุวิศาล 2551

คุณอรรถพล ธนาลยับูรณ์ 2551

คุณธรธนฐั ภกัดีภิญโญ 2551

คุณกญัจน์ ปัญจทรัพยสิ์น 2555

คุณกวินท ์ลาภพเิชษฐ 2555

คุณศิวกร ตูจิ้นดา 2555

คุณวฒันา หุ่นทรงธรรม 2523

คุณศุภมงคล ศรีสถาพร 2542

คุณถาวร ก่อเบญจวรรณ 2529

คุณกิตติ ทองไทย 2509

Waiting List



คุณวชัร สุขีธรรม 2540

คุณโชคชยั เลิศสุวรรณรัชต์ 2529

คุณกฤษณ์ 2526

คุณปริพตัร บูรณสิน 2526

คุณยงยทุธ วงศป์ระภาธิวฒัน์ 2526

คุณยงยทุธ รัตโนภาส 2526

คุณประพฤติ แซ่เจ็ง 2526

คุณปิยะ อุไรไพรวนั 2526

ผศ.ดร.ตุลย ์มณีวฒันา 2518

คุณวิเชียร อินทรนุกูลกิจ 2518

คุณพงศภณ ผสุชาติ 2518

คุณกาํพล โรจน์รงสีธรรม 2518

คุณไพสิทธิ�  งว้น 2518

คุณวีระ วิบูลยกี์รติ 2527

คุณอาปุ่น กณัทนเวทย์ 2517

คุณประทีป ตัCงกาญจนเวฬุกุล 2517


