
ลําดับที่ ชื่อบริษัท /หน่วยงาน

1 Nattakan Yimwaree Nice group holding Corp.Ltd

2 นางสาว กชกร คําแว่น เค.ซี.รุ่งเรืองการเกษตร

3 นาย กลวัชร ปทุมไกยะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4 นางสาว กัญญณัฐ ธานีวรรณ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน)

5 นางสาว กาญจนาภรณ์ อัครปัญญา คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนเเก่น

6 นางสาว กุลนันทน์ ศรีสุข โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม

7 นาง จริญญา ชาบัวน้อย หจก.สหรุ่งเรืองพัฒนกิจ

8 นางสาว ฉัตรชฎา ปัญญะ บริษัทซันเด้นอินเตอร์คูลเลอร์(ขอนแก่นเซ็นเตอร์)จํากัด

9 นางสาว ชมพูนุช ไชยประเสริฐ KKF International Group Co., Ltd.

10 นางสาว ชวัลพัขร จันทะเรือง หจก.พรอินทร์ ยู วาย กรุ๊ป

11 นาง ชุติมา เย่ียมนิคม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขามัญจาคีรี

12 นางสาว นันทนา ไกรสินธ์ุ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขามัญจาคีรี

13 นางสาว ณัชฌากร ธาราสมบัติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14 นางสาว ณัฐกานต์ ย้ิมวารี Nice group holding Corp Ltd

15 นางสาว ดิศราพร จันพิน หจก.เกิดจั่น

16 นาย ไตรรัตน์ หวานหอม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50

17 นาย ถวัลย์ เสวนา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50

ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ

ระว่างวันท่ี 2-3 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

ชื่อ-นามสกุล

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ประจําปี 2561
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18 นาย ธนากร ตีระรัตน์ บริษัท อาทิซัน ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

19 นาย ธนาวุฒิ เป้าชัง บริษัทพรีเมียร์แทงค์คอร์ปอร์เรช่ัน

20 นาย ธีริษฏ์ เช้ืออ้วน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

21 นาย นเรนทร์ฤทธ์ิ เพียซ้าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

22 นางสาว นัสเราะห์ กาซา คณะสาธารณสุข ศาสตร์  สาขาเอกคู ่ วิทยาศาสตร ์อนามัยสิ่งแวดล้อม -อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

23 นางสาว จันธิวา สีพันดอน รร.บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย

24 นาย สุทธิพงษ์ ศรีบุญเรือง หจก. ศศิธรเซอร์วิส

25 นาง นิตยา ผิวสร้อย หจก.พรอินทร์ ยู วาย กรุ๊ป

26 นางสาว นิพาดา ทองสงค์ หจก.บี.เอส สหกิจเจริญ

27 นาย บัณฑิต โคตรสีกุล บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน)

28 นาย บุญส่ง ทวีพันธ์ สหภาพแรงงานฟีนิกซ์

29 นางสาว ปนัดดา พิศโสระ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

30 นาย ประทีป รัชธร ห้างหุ้นส่วนจํากัด โยธาภักดีก่อสร้าง

31 นางสาว ประภัสสร มิเถาวัลย์ บริษัท ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จํากัด

32 นางสาว ปรีณาพรรณ เคมาไชย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น

33 นาย ปิยะศักด์ิ ผลดี บริษัท พรีเมียร์แทงค์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด

34 นางสาว พยอม อินทิชัย บริษัท ทรัพย์ทวีอิเล็คทริคจํากัด

35 นาง พรพรรณ สกุลคู คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข

36 นางสาว พลอยวลี วินทะไชย ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จํากัด/SHE

37 นางสาว
ญ

กาญจน์ สมเพ็ชร บจก.ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ย่ี

38 นางสาว พิชญา เวชภัณฑ์ บริษัท เอ็นเค แอพพาเรล จํากัด

39 นาย พิชัย เมืองซอง บริษัท ซุปเปอร์แพคพลาสติก จํากัด

40 นางสาว พิริยา รักเกียรติ บริษัท ซีพีแรม จํากัด (สํานักโรงงานขอนแก่น)
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41 นาง เพ็ญพักตร์ ลักษณะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม

42 นางสาว มลฤดี สุขขาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

43 นางสาว มุกดา พละสุ บริษัท แอดวานซ์ พริ้นต้ิง(ไทยแลนด์) จํากัด

44 นางสาว มุกอาภา วงศ์สุ่ย บริษัท ไนซ์ แอพพาเรลจํากัด สาขาชุมแพ

45 นางสาว ยุพรัตน์ หลิมมงคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

46 นางสาว ยุวรี อาถนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

47 นางสาว รุ่งนภา สีเชียงสา บริษัท อาทิซัน ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

48 นางสาว รุ่งราตรี อินหาดกรวด บริษัท เอ็น เค แอพพาเรล จํากัด

49 นางสาว วนัสนันท์ ดวงพรม บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

50 นาย วัชระ รูปสวย ลิด้า อินเตอร์ จํากัด

51 นางสาว วาสินี ฦาแรง บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จํากัด สาขาชุมแพ

52 นางสาว วาสินี ศิริสอน KKF International Group Co., Ltd.

53 นางสาว วาสินี ฦาแรง บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จํากัด สาขาชุมแพ

54 นาย วุฒิไกร ชัยมาตร์ บริษัท ลิด้าอินเตอร์ จํากัด

55 นาย ศราวุธ ศิริยันต์ บริษัท เดอะ กราเซียร์ โฮเต็ล จํากัด

56 นางสาว ศิริภา ศรีเชียง บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จํากัด

57 นางสาว ศิวพร เช้ือบุญมา หจก.ชัยเจริญ เคเอส แอนด์ ซัพพลาย

58 นาย สนทยา ช่างการ หจก.ธรรมทัช เค เค วัน

59 นาย สมบัติ คําผาย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม

60 นาย สรรพวุฒิ อุปแสน บรษิัท  โรงพยาบาล กรุงเทพ  ขอนแก่น 

61 นาย สัตยา พิมทุมมา หจก.บี.เอส สหกิจเจริญ

62 นาย สิงห์ ศรีบุศยกุล KKF International Group Co., Ltd.

63 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ เพ็งคําป้ัง ธรรมทัช พลัส จํากัด
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64 ดร. สุนิสา ชายเกล้ียง สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น

65 นางสาว สุนิสา ฤทธ์ิมหา บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่นราม จํากัด

66 นางสาว สุพัตรา ต้ังพัฒนากิจการ Panasonic manufacturing (Thailand) co.,ltd

67 นาง สุรีพร รัชธร ห้างหุ้นส่วนจํากัด โยธาภักดีก่อสร้าง

68 นาย อนุกูล ศิลปาจารย์ บริษัทขอนแก่นแหอวน จํากัด

69 นางสาว อภิญญา พระนา บจก.แก่นเจริญ

70 นางสาว อภิญญา ไมล์โพธ์ิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

71 นาย อาทิตย์ มีพานทอง บริษัท  โรงพยาบาล กรุงเทพ ขอนแก่น  จํากัด

72 นางสาว อาฟียะห์ จารง คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

73 นาย อํานาจ ยอดวัน บริษัท แก่นเจริญ จํากัด

74 นาย เอก ทรงจิตร KKF International Group Co., Ltd.

75 นาย จตุพล นามพุทธา นํ้าตาลครบุรี

76 นางสาว กิ่งแก้ว มูลตา บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด

77 นาง กุหลาบ เพราะกิ่ง บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด

78 นางสาว จริญญา ดุจจานุทัศน์ บริษัท แหลมทองโปรตีนฟู้ด จํากัด

79 นาง เจียม ชดช้อยสระน้อย บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด

80 นาย เจอื ลามสระน้อย บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด

81 นาย เดชา ถ่อยจะโปะ บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด

82 นาย ธนาธิษณ์ พิชยะศุภนันท์ บริษัท ไทยคาลิ จํากัด

83 นาง นิตยา อยู่สงวนวงศ์ บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด

84 นาย บรรจง รมยาคม บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด

85 นาย บรรจบ ม่วงแม้น บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด

86 นาย ปราโมทย์ เกตุตะคุ บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด
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87 นาง เพ็ญนภา ฤทธิ์จะโปะ บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด

88 นาง มนัสนันท์ ฝอยสระน้อย บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด

89 นางสาว รพีพรรณ ถิ่นขาม Stecon

90 นาย วิเชียร เทียมธรรม บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด

91 นางสาว วิภา สามีราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอโชคชัย

92 นาย ศุภชาติ ปองตะขบ บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด

93 นางสาว สุทธิกานต์ รมศรีสุภัค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสีคิ้ว

94 นาง สุนีย์ ปักสูงเนิน บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด

95 นาย สุภิวัฒน์ ชัยเมืองปัก บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด

96 นาย อดุลย์ เอมจะบก บริษัท อุตาหกรรมไไหมไทย จํากัด

97 นางสาว อริษา บํารุงศิลป์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ

98 นาย อุเทน พันจะโป๊ะ บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด

99 นาย สุระพันธ์ สุขสวัสด์ิ บริษัท ทีพีอาร์ พรีซีช่ัน จํากัด

100 นาย กันตภณ นูเร บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด (มิตรผลภูเขียว)

101 นาย กิตติศักด์ิ เจริญแนว บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด (มิตรผลภูเขียว)

102 นาย จักรพรรดิ กําลังเหลือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอภูเขียว

103 นาย จิระศักด์ิ พรมโว รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด

104 นางสาว ณัฐชา แพะขุนทด บริษัท ตงจิต สตาร์ช จํากัด

105 นางสาว ดวงกมล อ่อนจันทร์ บริษัท มิตรผล ไบโอ - เพาเวอร์ จํากัด

106 นาย ชีวานนท์ เปรมปรีด์ิวงศ์ บริษัท มิตรผล ไบโอ - เพาเวอร์ จํากัด

107 นาย สรายุทธ ปัจสาไพ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอภูเขียว

108 นาย สัจจา สายโรจน์พันธ์ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จํากัด (มหาชน)

109 นาย มานพ สรสิทธ์ิ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด (มิตรผลภูเขียว)
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110 นาย สมควร สีขอ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด (มิตรผลภูเขียว)

111 นาย สมคิด วรแสน บ.รวมเกษตรอุตสาหกรรมจํากัด

112 นางสาว สวลักษณ์ หงํากระโทก บริษัท ตงจิต สตาร์ช จํากัด

113 นาย สัจจา สายโรจน์พันธ์ บริษัทอาเซียนโปแตชชัยภูมิ จํากัด(มหาชน)

114 นางสาว สุรีพร จิตรไมตรี บริษัท มิตรผล ไบโอ - เพาเวอร์ จํากัด

115 นาย เอนก เพ็ชรภักดี บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด (มติรผลภูเขียว)

116 นางสาว ขวัญสุดา แสนโน บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด (มิตรภูหลวง)

117 นาย มานะ พิจุลย์ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด (มิตรภูหลวง)

118 นางสาว สมฤดี สอนสะอาด บ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด(มิตรภูหลวง)

119 นาย กฤษฎา ยลถวิล บริษัท เอ่ียมอีสาน รีนิวเอเบิล จํากัด

120 นางสาว ปิยดา พงษ์ขยัน บริษัท อีอีเอส รีนิวเอเบิล จํากัด

121 นาย พิชัย บุญพร้อม บริษัท อีอีเอส รีนิวเอเบิล จํากัด

122 นางสาว อมรทิพย์ ชัยธัมมาวุธ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี2(นิตโย)

123 นาย ฉัตรชัย ภูมิดิน National Starch and Chemical (Thailand) Ltd (Kalasin)

124 นาย บรรเจิด ถวิลการ National Starch and Chemical (Thailand) Ltd (Kalasin)

125 นาย สมโภชน์ ตรีกามน National Starch and Chemical (Thailand) Ltd (Kalasin)

126 นาย สมาน พันธ์นิยม National Starch and Chemical (Thailand) Ltd (Kalasin)

127 นาย สราวุฒิ ศิริดล National Starch and Chemical (Thailand) Ltd (Kalasin)

128 นาย สราวุฒิ ศิริดล National Starch and Chemical (Thailand) Ltd (Kalasin)

129 นาย สฤษด์ิ อุ่นประเดิม National Starch and Chemical (Thailand) Ltd (Kalasin)

130 นางสาว อมรรัตน์ ไร่สงวน National Starch and Chemical (Thailand) Ltd (Kalasin)

131 ผศ. สําเนียง ไข่มุกข์ มหาวิทยาลัยนครพนม

132 นาย อนันตชิน คําสุภา มหาวิทยาลัยนครพนม
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133 นาย อนุชา สีหัวโทน ห้างหุ้นส่วนจํากัดต้อนทองหนองบัวลําภู

134 นาย โยธิน ต้อนทอง ห้างหุ้นส่วนจํากัดต้อนทองหนองบัวลําภู

135 นาย ดนัย กิจเจริญค้า บริษัท อีสานพัฒนาอุตสหกรรมปาล์ม จํากัด

136 Seksan Wongsupeng Ogas Solutions

หมายแหตุ
  1. ผู้เข้าสัมมนาวิชาการ (ผู้มีรายช่ือในประกาศน้ี )
       1) วันที่ 2 ส.ค.61 จะต้องลงทะเบียนและเข้าร่วมพิธีเปิด รวมทั้งเข้าสัมมนาวิชาการ 
ณ ห้องคอนเวนชั่น 3  (วันที่ 3 ส.ค.61 เข้าห้องสัมมนาวิชาการตามที่ท่านได้เลือกหัวข้อไว้)
       2) กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล และบริษัท/หน่วยงาน เพ่ือจัดทํา
ใบประกาศ  หากมีแก้ไขกรุณาอีเมล์แจ้งเจ้าหน้าที่ 
       3) ต้องเข้าร่วมสัมมนาตลอดทั้ง 2 วัน โดยขอรับใบประกาศเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ได้ 
ณ จุดลงทะเบียน หลังจากเสร็จส้ินการสัมมนาวันสุดท้าย ยกเว้นผู้ที่ไม่มีรายช่ือในประกาศและ
ผู้ที่ลงทะเบียนหน้างาน

4)  หากต้องการยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 1 ส.ค.61

  2. ผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความปลอดภัยฯ และผู้เข้าอบรมหลักสูตรออฟฟิศซินโดรม  
     1) วันที่ 2 ส.ค.61 ลงทะเบียน ณ ห้องคอนเวนชั่น 3 เพ่ือเข้าร่วมพิธีเปิด และหลังจาก
พิธีเปิดเสร็จส้ินให้เข้าร่วมอบรมและประชุมตามห้องดังนี้

- ประชุมเครือข่ายความปลอดภัยฯ (ห้องราชพฤษ์ 4)
    - อบรมหลักสูตรออฟฟิศซินโดรม (ห้องราชพฤกษ์ 5) 

ดูประกาศรายช่ือผู้อบรมหลักสูตรออฟฟิศซินโดรม

ติดต่อเจ้าหน้าท่ี  อีเมล์  tosh@tosh.or.th
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