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ลําดับ ชื่อ - สกุล สถานประกอบกิจการ 
๑๕ นาย จักรพงศ์ ทรัพย์สุรกุล บริษัท ธนโชติ อินเตอร์เท็กซ์ไทล ์จํากัด 
๑๖ นาย ทวีป สกุลเเฟง บริษัท ไทยรอเเยลฟรอเซนฟู๊ด จํากัด 
๑๗ นาง อเชฐตยา บุญฉายแสง บริษัท พรอสเพอริต้ี คอนกรีต จํากัด 
๑๘ นางสาว ชลธิชา อรรถสิทธ์ิ บริษัท พรอสเพอริต้ี คอนกรีต จํากัด 
๑๙ นางสาว ธันยาภัทร์ พัฒนชัยปรีชา บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริง่ จํากัด 
๒๐ นางสาว สกุณ ี นาคใหญ ่ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริง่ จํากัด 
๒๑ นาย วิชิต อุยะวาปี บริษัท ยูนิคอรด์2 จํากัด 
๒๒ นางสาว กัญญาณฐั ใจอ่อน บริษัท ยูนิคอรด์2 จํากัด 
๒๓ นางสาว รุ่งทิพย์ แสงบุญลือ บริษัท ไอ.เอส.เอ.แวลู จํากัด 
๒๔ นางสาว ช่ืนนภา รดแป้น บริษัท ไอ.เอส.เอ.แวลู จํากัด 
๒๕ นาย รังสฤษด์ิ บุญประเสริฐ บริษัท ยูนิคอรด์ จํากัด (มหาชน) 
๒๖ นางสาว พิมพ์ผกา นามผล บริษัท ยูนิคอรด์ จํากัด (มหาชน) 
๒๗ นางสาว วนัชพร วิริยะเสนา บริษัท เนส เทคนิค จํากัด 
๒๘ นางสาว สิริรัตน์ ช้อยแสง บริษัท เครน รนิีวเอ็นเนอยี จํากัด 
๒๙ นาย นพรัตน์ เพชรสุข บริษัท ออปอเรช่ันนอล เอ็นเนอร์ย่ี กรุ๊ป จํากัด 
๓๐ นางสาว อัญชลี สาทประเสริฐ บริษัท ดรากอน อินเตอร์เนช่ันแนล เฟอร์นิเจอร์ จํากัด 
๓๑ นางสาว อัจฉราพรรณ ปานโต บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด สาขาราชบุรี 
๓๒ นาย นพดล ประทักษ์กุลวงศา บริษัท ราชบุรีเอทานอล จํากัด 
๓๓ นางสาว รสรินทร ์ สมสิทธ์ิ บริษัท ราชบุรีเอทานอล จํากัด 
๓๔ นาย สําเริง กลําพบุตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร ์
๓๕ นาย นครินทร ์ แก้วกฤติยานุกูร บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จํากัด 
๓๖ นาย อาคม สมหมั่น บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จํากัด 
๓๗ นางสาว เรวดี กวงขุนทด บริษัท ไทย พาฝัน จํากัด 
๓๘ นาย มนัส แซ่ลี ้ บริษัท เย่ห์พาร์ฟาน จํากัด 
๓๙ นางสาว พาฝัน ลาภส่งผล บริษัท โดล ไทยแลนด์ จํากัด 
๔๐ นาย สนธกร ศรีวิไล บริษัท ราชบุรีเวอลด์โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด 
๔๑ นาง โชติรส ขุนนคร บริษัท ราชบุรีเวอลด์โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด 
๔๒ นาง วิภา ทรัพย์อุไรรัตน์ บริษัท กลุม่สยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด โรงงานราชบุรี 
๔๓ นาง ดุษฏี กระตุดนาค บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จํากัด 
๔๔ นางสาว นิชธาวัลย์ พงษานุสรณ์ บริษัท ไทยยามาเทค จํากัด 
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ลําดับ ชื่อ - สกุล สถานประกอบกิจการ 
๔๕ นาย วุฒิชัย แสงทอง บริษัท ไทยยามาเทค จํากัด 
๔๖ นางสาว ศิริพร ยอดพฤกษา บริษัท สเปเชียลต้ี อินโนเวช่ัน จํากัด 
๔๗ นางสาว ดวงกมล ถวิลหา บริษัท อัมพวา ผลิตภัณฑ์มะพร้าว จํากัด 
๔๘ นางสาว ษมาภร ก่ึงวงษ์ บริษัท อัมพวา ผลิตภัณฑ์มะพร้าว จํากัด 
๔๙ นาย สุริยา หมอสินธ์ุ บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จํากัด 
๕๐ นางสาว สุนันทา แย้มวิเชียร บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จํากัด 
๕๑ นาย อิทธิเชษฐ์ เจริญจิตต์ บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด 
๕๒ นาง สุพัตรา ชุณหวัตร์ บริษัท หลักชัยค้าสุรา จํากัด 
๕๓ นาย วิบูลย์ ต้ังวัฒนากูล บริษัท หลักชัยค้าสุรา จํากัด 

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล ์จํากัด (มหาชน) ๕๔ นาย ประเสริฐศักด์ิ บัวแดง 
๕๕ นาย วรพงศ์ เกษสุวรรณ์ บริษัท แนชเชอรัลฟู้ดส์ จํากัด 
๕๖ นาย เมธี เสียงใหญ ่ บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จาํกัด 
๕๗ นางสาว ทิวลิป พลับพลาทอง บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จาํกัด 

 

หมายเหตุ 

๑. ให้ ผู้ เ ข้ารับการอบรม  ดาวน์โหลดใบอนุญาตเข้ารับการอบรม  (ให้ ผู้บริหารลงนามเท่านั้น )  
นํามามอบให้เจ้าหน้าท่ีในวันอบรมวันแรกของการอบรม  

๒. ผู้ที่มีรายช่ือดังกล่าวข้างต้น หากไม่เข้ารับการอบรม สสปท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเข้าอบรมใน
หลักสูตรอ่ืนท่ี สสปท. จัดข้ึนต่อไป           

๓. เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ผู้เข้าอบรมร่วมพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก  
ณ ห้องเวลาดี ๑  หลังจากนั้นเข้าอบรมที่ห้องวาระเวลา ๑ 
                
 

  
  


