
หน้า ๑  
 

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสมัมนาวิชาการ 
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ประจําปี ๒๕๖๒ 

ระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒   ณ  โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก 
 

  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน)  
ขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก   
ประจําปี ๒๕๖๒  ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  
 

  ทั้งน้ี สามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป  และเพ่ือความสะดวกในการ
ลงทะเ บียน  กรุณาแ จ้งลํ า ดับที่ และ ช่ือของท่ าน   โดยผู้ ที่ มี ร าย ช่ือลํ าดับที่  ๑-๑๕๐ เมื่ อลงทะเบียนแล้ ว 
จะได้รับคูปองอาหารว่าง/อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการสัมมนา  สําหรับผู้สมัครที่มีลําดับที่ ๑๕๑ ขึ้นไปและ
กรณีแจ้งช่ือสมัครเพ่ิมหลังจากประกาศน้ี สามารถเข้าร่วมชมงานและเข้าร่วมสัมมนาวิชาการได้ตามปรกติ แต่จะไม่ได้รับ
คูปองอาหารว่าง/อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการสัมมนา (สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่จุดลงทะเบียน)   
 

  กรณีต้องการยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ให้ท่านอีเมล์แจ้งมาที่  tosh@tosh.or.th  ภายในวันที่   
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

๑. รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  จํานวน ๑๗๙ คน 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล บริษัท / หน่วยงาน จังหวัด

๑ นาย วุฒิพงษ์ ดีทอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแม่ริม  

๒ นางสาว จันทร์จิรา บุญม ี โรงพยาบาลพิษณุเวช  

๓ นางสาว พรรณิภาร์ ทองน้อย บริษัทเอวาแกรนด์ เอ็นเตอร์ย่ี จํากัด  

๔ นาง วนิดา เวียงยา โรงงานคัดไข่วังทอง  

๕ นาย ธีรพล พันธ์ประเสริฐ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด  

๖ นางสาว ศรีไพร ยอดเกิด บมจ สยามแม็คโคร สาขาเพชรบูรณ์  

๗ นางสาว นงค์นุช ลีราช บมจ สยามแม็คโคร เพชรบูรณ์  

๘ นาย กมล แสงทอง บริษัท ชุมชนพลังงานสะอาด จํากัด  

๙ นาย นายชาตรี สามารถ บริษัทโนพีเอส ออยฟิลล์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จํากัด  

๑๐ นาย สนอง ธีระแนว บริษัท นํ้าตาลทิพย์สุโขทัย จาํกัด  

๑๑ นาย อมรพงค์ สถาพร บริษัท ไทยแอโรว์ จํากัด  

๑๒ นางสาว พิมพ์ณดา รุ่งอริยะพัฒน์ บ ไทยแอโรว์ จํากัด  



หน้า ๒  
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล บริษัท / หน่วยงาน จังหวัด

๑๓ นาย ดํารงค์ ชูเมือง บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จํากัด  

๑๔ นาย พยุงศักด์ิ เขียวทับทิม บ ไทยแอโรว์ จํากัด  

๑๕ นาย สาโรจน์ ทับทิม บ ไทยแอโรว์ จํากัด  

๑๖ นาย สมชาย คงกุล บ ไทยแอโรว์ จํากัด  

๑๗ นาย ศุภชัย ชุติชัยวาณิชย์ บ ไทยแอโรว์ จํากัด  

๑๘ นางสาว กัญญารัตน์ ช่ืนชม บ ไทยแอโรว์ จํากัด  

๑๙ นางสาว สิริกร ดอนดีไพร บ ไทยแอโรว์ จํากัด  

๒๐ นาย สมหมาย จําปีทอง บ ไทยแอโรว์ จํากัด  

๒๑ นาง อัจฉราวดี สวนประเสริฐ บ ไทยแอโรว์ จํากัด  

๒๒ นาง ชลธิชา ปราณีตพลารักษ์ บ ไทยแอโรว์ จํากัด  

๒๓ นาง ปีชาดา สืบสมุทร บ ไทยแอโรว์ จํากัด  

๒๔ นาย กิตติภูมิ บุญม ี บ ไทยแอโรว์ จํากัด  

๒๕ นาย เทวิน คําลิดง บ ไทยแอโรว์ จํากัด  

๒๖ นางสาว นิรมล มาลีสุวรรณชัย บริษัทไทยพานิชมาร์เก็ตต้ิงจํากัด  

๒๗ นาง ธนิสสรณ ์ โพธ์ิอริยกุล บ ไทยแอโรว์ จํากัด  

๒๘ นาย สมศักด์ิ รักษาสุวรรณ์ บจก.ไทยปลาสเตอร์ อินดัสตรี้  

๒๙ นาย สุริยา มากมูล บ.จุลไหมไทย จก.  

๓๐ นาย วัลลภ อุทัยอ่วม บ.จุลไหมไทย จก.  

๓๑ นางสาว นิตยา สุวรรณไกรษร บ.จุลไหมไทย จก.  

๓๒ นางสาว กาญจนา กํามา บ.จุลไหมไทย จก.  

๓๓ นาย วินัย กองฤทธ์ิ บริษัท เพชรประเสริฐ จํากัด  

๓๔ นาย สมโชค พุทธิธนูทอง บริษัท เพชรประเสริฐ จํากัด  

๓๕ นาย บรรจบ สุทธิโชติ บริษัท เพชรประเสริฐ จํากัด  

๓๖ นางสาว เอมมิกา สินเธาว์ บมจ.ไทยฮ้ัวยางพารา สาขาพิษณุโลก  

๓๗ นางสาว ธันย์ชนก เอ่ียมสาย บมจ.ไทยฮ้ัวยางพารา สาขาพิษณุโลก  

๓๘ นางสาว เบญจมาศ คําเขื่อน บริษัทเจียกเจมิ จํากัด  

๓๙ นางสาว นริษา แก่นจันทร์ บริษัทเจียกเจมิ จํากัด  

๔๐ นางสาว วิภาศิริ ใจศร ี บริษัท อนุสรณ์มหาชัยซูริม ิจํากัด  

๔๑ นางสาว ศิริพร เพชรนิตย์ โรงพยาบาลชนแดน  

๔๒ นาย ธนกฤต ป้ันวิชัย การรถไฟแห่งประเทศไทย  

๔๓ นาย อนิวัตต์ิ เดชเดชา บริษัทไอยรา แกรนด์ พาเลซ จํากัด  
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล บริษัท / หน่วยงาน จังหวัด

๔๔ นางสาว กนกทิพย์ จุลบุตร บริษัทไอยรา แกรนด์ พาเลซ จํากัด  

๔๕ นางสาว สาลี ่ วงศ์ไทย บริษัท ไอยรา แกรนด์ พาเลซ จํากัด  

๔๖ นางสาว บุษยมาศ ทองงามดี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอตะพานหิน  

๔๗ นางสาว ภัทร์ศยา เฝ้าทรัพย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกําแพงเพชร  

๔๘ นางสาว ธันยพร ฉายศร ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร  

๔๙ นาย เกรียงศักด์ิ อุดมประสิทธ์ิ รพ.พิษณุเวชอุตรดิตถ์  

๕๐ นางสาว รัตนาภรณ์ ทับขํา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย  

๕๑ นางสาว นิโลบล นิติรัตน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก  

๕๒ นางสาว อาทิตยา ดีประเสริฐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก  

๕๓ นางสาว จตุพร ตันกุละ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน  

๕๔ นางสาว กัลยา แหวนทองคํา G4S Securities services (Thailand) Co.,Ltd  

๕๕ นาย บุญนํา ร่วงรู้ บริษัท เพชรประเสริฐ จํากัด  

๕๖ นาย เกิดชัย เครือยา รพ.บางระกํา  

๕๗ นางสาว ปราริศา แป้นสุขเย็น -  

๕๘ นาย พันธกานต์ ณ นคร สํานักงานยุทธศาสตร์เพ่ือประชาสังคม  

๕๙ นาง บุปผา ทองน้อย โรงเรียนบ้านคลองนํ้าเย็น  

๖๐ นางสาว นันทิยา รอดเทศ โรงเรียนบ้านคลองนํ้าเย็น  

๖๑ นางสาว ดรุณี ดิเรกพิทักษ์ โรงเรียนบ้านคลองนํ้าเย็น  

๖๒ นางสาว ขนิษฐา หลักดี โรงเรียนบ้านคลองนํ้าเย็น  

๖๓ นางสาว สุดารัตน์ มั่นบัว โรงเรียนบ้านคลองนํ้าเย็น  

๖๔ นางสาว สกุลตรา จอมอาจ โรงเรียนบ้านคลองนํ้าเย็น  

๖๕ นางสาว อัฐธนกาญจน์ กุลฉัตรธนาภา Smart Learning Center Co.,Ltd.  

๖๖ นาย กฤษณะ กสิกรสุนทรชัย Smart Learning Center Co.,Ltd.  

๖๗ นาย วิชัย คําภู่ ทิพย์ สุโขทัย ไบโอเอนเนอย่ี จํากัด  

๖๘ นางสาว ปนิดา แสงจันทร ์ บริษัทโอพีเอส ออยฟิลล์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จํากัด  

๖๙ นาย สยมภู รังแก้ว โรงพยาบาลสหเวช  

๗๐ นางสาว อรพินท์ สีเหลือง บริษัทโอพีเอส ออยฟิลล์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จํากัด  

๗๑ นาย สุชาติ อ่ิมอยู่ โรงพยาบาลสหเวช  

๗๒ นางสาว เพ็ญนภา ส่าลิ้ม บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด  

๗๓ นางสาว ปัตธมา บุญม ี บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด  

๗๔ นางสาว คัทลียา แสนเมืองอินทร์ บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด  



หน้า ๔  
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล บริษัท / หน่วยงาน จังหวัด

๗๕ นาย โชติวัฒน์ อยู่ดี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์  

๗๖ นางสาว ศิริลักษณ ์ เขียวเรือง LS Engineering  

๗๗ นาย สมเจต ป่ินเพชร LS engineering  

๗๘ นาย สาธิต จันทร์ดี โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก  

๗๙ นางสาว ศุภจิตรา สันคะยอม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก  

๘๐ นางสาว จันทร์ฉาย ภูแสนกล้า -  

๘๑ นาย สุทรรศน์ สิทธิศักด์ิ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  

๘๒ นาย กิตติธร ปรีดาวรรณ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก  

๘๓ นางสาว ผการัตน์ เลิศจันทร ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  

๘๔ นางสาว จันทร์จิรา เปลี่ยนอํารุง โรงพยาบาลพิชัย  

๘๕ นางสาว สุวพิชญ์ ซ้อมจันร์ทรา โรงพยาบาลลับแล  

๘๖ นางสาว ฐิตินันท ์ ดีมูล โรงพยาบาลฟากท่า  

๘๗ นางสาว ณัฏฐ์ลิตา โตโสภณ โรงพยาบาลลับแล  

๘๘ นาย นิคม แก้วนํ้าอ่าง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอลับแล  

๘๙ นาย กําหนด มีจักร สสจ.พิษณุโลก  

๙๐ นาย รังสฤษด์ิ ดีหนอ 
บริษัท แอล.เอส.อิโค่เทคโนโลยี จํากัด นิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือตอนล่าง พิจิตร  

๙๑ นาย ปราการ มารเขตกร 
บริษัท แอล.เอส.อิโค่เทคโนโลยี จํากัด นิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือตอนต่าง พิจิตร  

๙๒ นาย มณฑล ทันนิเทศ 
บริษัท แอล.เอส.อิโค่เทคโนโลยี จํากัด นิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือตอนล่าง พิจิตร  

๙๓ นางสาว ปรีณาพรรณ เอ่ียมสะอาด บริษัท โรซี่ บล ูไดมอนด์ จํากัด  

๙๔ นางสาว ชลธิชา บุญมาติด บริษัท โรซี่ บล ูไดมอนด์ จํากัด  

๙๕ นาย พลเชษฐ ์ อารีพงษ์ บ.อีซูซุพิษณุโลกเซอร์สิส จํากัด  

๙๖ นางสาว ขวัญชนก สมภาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสันทราย  

๙๗ นาง อุทุมพร ทองชํานาญ โรงพยาบาลนํ้าปาด  

๙๘ นาย ทวีสุข เวฬุวะนาธร หจก.ที.ที.ยูนิต้ีซัพพลาย  

๙๙ นาย พิทักษ์ คงสิบ บริษัทบูรณะเวช จํากัด  

๑๐๐ นาง รุจิรา พงษ์ประเสริฐ บริษัท บูรณะเวช จํากัด  

๑๐๑ นาย ปัญญาวัฒน์ วังสาร บริษัท บูรณะเวช จํากัด  

๑๐๒ นาง วัฒนา ผินนารี บริษัท บูรณะเวช จํากัด  

๑๐๓ นาย ธนิน สว่างย่ิง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี  

๑๐๔ นางสาว กันยากานต์ อํานาจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท  



หน้า ๕  
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล บริษัท / หน่วยงาน จังหวัด

๑๐๕ นาย จุฑารพ สุกโฉม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอหนองไผ่  

๑๐๖ นางสาว พรพัสนันท์ เหลาเกลี้ยง โรงพยาบาลวัดโบสถ์  

๑๐๗ นางสาว สุดารัตน์ ถมวรรณ ์ โรงพยาบาลวัดโบสถ์  

๑๐๘ นาย จรูญ มีอุดร โรงพยาบาลวัดโบสถ์  

๑๐๙ นางสาว ปฬิณลักษณ ์ บุญก่อน Index livingmall  

๑๑๐ นาย โสภณ แก้วสุวรรณ์ บริษัทอินเด็กซล์ิฟว่ิงมอลล์ จํากัด(มหาชน)  

๑๑๑ นางสาว กัญญา สระทองอยู่ บริษัท ท็อปแลนด์พลาซ่า จํากัด  

๑๑๒ นาย ธนัษฐ์ มั่นเกษตรกิจ บริษัท ท็อปแลนด์พลาซ่า จํากัด  

๑๑๓ นาย ทศพล มั่งมี บริษัท ท็อปแลนด์พลาซ่า จํากัด  

๑๑๔ นางสาว นนทิรา ศรีทองพนาบูลย์ บริษัท ท็อปแลนด์พลาซ่า จํากัด  

๑๑๕ นาย อนุวงศ์ แสงทอง บริษัท ท็อปแลนด์ พลาซ่า จํากัด  

๑๑๖ นาย ศิริชัย แพ่งอุทัย บ.อีซูซุคาร์เซ็นเตอร์เพ้นท์  

๑๑๗ นาย จีระยุทธ วิลิมพชพรกุล บริษัท ท็อปแลนด์พลาซ่า จํากัด  

๑๑๘ นางสาว นงคราญ เป็งจันทร์ บริษัท ท็อปแลนด์พลาซ่า จํากัด  

๑๑๙ นางสาว สุดารัตน์ ญาณปัญญา โรงพยาบาลวังทอง  

๑๒๐ นาย ธีรวัต คงสันเที๊ยะ บริษัท ธนรักษ์มอเตอร์ จํากัด  

๑๒๑ นาง ฉวีวรรณ พันธ์ง้ิว บริษัท ธนรักษ์มอเตอร์ จํากัด  

๑๒๒ นางสาว ปิยะนันทร์ ธนันไชย บริษัท ธานินทร์ เอลน่า จํากัด  

๑๒๓ นางสาว สวาท ปัญญานวล บริษัท ธานินทร์ เอลน่า จํากัด  

๑๒๔ นาง อัมรา บุญแปง บริษัท ธานินทร์ เอลน่า จํากัด  

๑๒๕ นาย พีรยุทธ์ ศศิวิวัฒน์กุล บริษัท ธานินทร์ เอลน่า จํากัด  

๑๒๖ นางสาว จินตนา อินเหลา บริษัท ธานินทร์ เอลน่า จํากัด  

๑๒๗ นาย ชุมพล กึนรัมย์ บริษัท ธานินทร์ เอลน่า จํากัด  

๑๒๘ นางสาว ปิยพร วรรณขาว บริษัท ธานินทร์ เอลน่า จํากัด  

๑๒๙ นาย คมสัน คําชมพู บริษัท ธานินทร์ เอลน่า จํากัด  

๑๓๐ นาย กิตตินันท์ ณะศรี บริษัท ธานินทร์ เอลน่า จํากัด  

๑๓๑ นาย สนิท เจนจิตร์ไมตรี บริษัท ธานินทร์ เอลน่า จํากัด  

๑๓๒ นาย สมคิด อ่ินแก้ว บริษัท ธานินทร์ เอลน่า จํากัด  

๑๓๓ นางสาว แสงหล้า ปันปวง บริษัท ธานินทร์ เอลน่า จํากัด  

๑๓๔ นางสาว จารุภา จันทร์หอม มหาวิทยาลัยนเรศวร  

๑๓๕ นางสาว เมติกานต์ วิชัยรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  



หน้า ๖  
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล บริษัท / หน่วยงาน จังหวัด

๑๓๖ นางสาว วชิราพร คล้ายรามัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

๑๓๗ นางสาว สิริยาภรณ์ สองวงศ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

๑๓๘ นางสาว จุฑามาศ กลิ่นจันทร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  

๑๓๙ นางสาว รุ่งทิวา อันตรเสน หจก.ฟาร์มเส้นทางเห็ด  

๑๔๐ นางสาว พรวิณี ยอดมิ่ง มหาวิทยาลัยนเรศวร  

๑๔๑ นาย ประจักษ์ นันทชัย มหาวิทยาลัยนเรศวร  

๑๔๒ นาย กฤษณะ บัวชุม มหาวิทยาลัยนเรศวร  

๑๔๓ นาย ศรวิษฐ ์ เงินเช้ือ มหาวิทยาลัยนเศวร  

๑๔๔ นางสาว สุณิสา บุญคง 
บ.บี พี เรียลเอสเตท จํากัด โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์
พิษณุโลก  

๑๔๕ นางสาว วรรณทนา แสงเพ็ง 
บ.บี พี เรียลเอสเตท จํากัด โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ 
พิษณุโลก  

๑๔๖ นางสาว ปารณีย์ ศรีมาแก้ว มหาวิทยาลัยนเรศวร  

๑๔๗ นางสาว พจนา เจนจบ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

๑๔๘ นางสาว ศศิธร จันทรจิต มหาวิทยาลัยนเรศวร  

๑๔๙ นาย พงศกร รัตนพงศ์บวร มหาวิทยาลัยนเรศวร  

๑๕๐ นางสาว เจนจิรา ผ่องแผ้ว บริษัทเกียรติธนาขนส่ง จํากัด (มหาชน)  

๑๕๑ นางสาว เพชรรัตน์ เจนจบ บริษัทเกียรติธนาขนส่ง จํากัด (มหาชน)  

๑๕๒ นาย ธงชัย ทัดช่ัง บริษัทเกียรติธนาขนส่ง จํากัด (มหาชน)  

๑๕๓ นาย มานะ น้อยพงษ์ บริษัทเกียรติธนาขนส่ง จํากัด (มหาชน)  

๑๕๔ นางสาว อัจฉราภรณ์ จุฑาเพ็ชร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

๑๕๕ นาย ศักดา บุญชม มหาวิทยาลัยนเรศวร  

๑๕๖ นางสาว อภัสรา ผาบสิมมา มหาวิทยาลัยนเรศวร  

๑๕๗ นางสาว พิมพ์ชนก จีนะศิริ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

๑๕๘ นางสาว กนกนภัส โสภณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

๑๕๙ นางสาว ศุภนรี สร้อยตะคุ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

๑๖๐ นางสาว บุษบากร พุทไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร  

๑๖๑ นางสาว ศิริลักษณ ์ อินสุ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

๑๖๒ นางสาว เสาวณีย์ อรุณ บริษัทเอสเคเมเน้จเม้น&ซัพพลายจํากัด  

๑๖๓ นางสาว พัทธนันท์ ศิระภัคโสภณ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน) สาขาพิษณุโลก 2  

๑๖๔ นาย สิร ิ นีละ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)  

๑๖๕ นาย จิราเมธ เหล็กสุวรรณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  



หน้า ๗  
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล บริษัท / หน่วยงาน จังหวัด

๑๖๖ นาย ชัยวัฒน์ เผดิมรอด คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง  

๑๖๗ นางสาว เยาวภา อ้าววงศ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

๑๖๘ นางสาว สุภาวดี สรรพลักษณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

๑๖๙ นาย สุนทร ยางสันเทียะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ปฏิบัติการภาคเหนือ  

๑๗๐ นาย ปรนัยต์ มาลี กฟผ.  

๑๗๑ นาย พร หมอนแพร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ  

๑๗๒ นาย พงศธร เจียรวาปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ  

๑๗๓ นาย ประสิทธ์ิ จันทร์แสน จุลอินเตอร์ซิลค์ เพชรบูรณ์
๑๗๔ นาย ไสว แท่งแก้ว จูบอินเตอร์ซิลค์ จํากัด เพชรบูรณ์
๑๗๕ นาย นายจักรี เกลี้ยงไทยสง บริษัทจุลอินเตอร์ จํากัด เพชรบูรณ์
๑๗๖ นาย ทรงพร กุมภะวา จุลอินเตอร์ซิลค์ จํากัด เพชรบูรณ์
๑๗๗ นาย ศรราม สุคํา จุลอินเตอร์ซิลค์ จํากัด เพชรบูรณ์
๑๗๘ นาย สมัคร วังคีรี จุลอินเตอร์ซิลค์ จํากัด เพชรบูรณ์
๑๗๙ นาย วิทยา เมฑา จุลอินเตอร์ซิลค์ จํากัด เพชรบูรณ์

 
 
 

๒. รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  จํานวน ๑๔๒ คน 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล บริษัท / หน่วยงาน จังหวัด

๑ นางสาว เบญจพร ขรณีย์ บริษัทโกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จํากัด เพชรบูรณ์
๒ นางสาว วรรณภา พลสุวรรณ์ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จํากัด เพชรบูรณ์
๓ นาย ทษณะ ไชยพานิชย์ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จํากัด เพชรบูรณ์
๔ นางสาว จันทร์จิรา บุญม ี โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก
๕ นางสาว พรรณิภาร์ ทองน้อย บริษัทเอวาแกรนด์ เอ็นเตอร์ย่ี จํากัด พิจิตร
๖ นาง วนิดา เวียงยา โรงงานคัดไข่วังทอง พิษณุโลก
๗ นางสาว ปวริศา สาาถี บริษัท สว่างหินอ่อน จํากัด กําแพงเพชร
๘ นาย วีรยุทธ์ ภิรมย์ราช ซีพีเอฟ(ฟาร์มวังทอง) พิษณุโลก
๙ นางสาว สุจิตรา จิตต์บึงพร้าว CPF ฟาร์มวังทอง พิษณุโลก
๑๐ นาย กมล แสงทอง บริษัท ชุมชนพลังงานสะอาด จํากัด พิษณุโลก
๑๑ นางสาว ภัทรานิษฐ์ เครือประเสริฐกุล บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จํากัด เพชรบูรณ์



หน้า ๘  
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล บริษัท / หน่วยงาน จังหวัด

๑๒ นาย สนอง ธีระแนว บริษัท นํ้าตาลทิพย์สุโขทัย จาํกัด สุโขทัย
๑๓ นาย อมรพงค์ สถาพร บริษัท ไทยแอโรว์ จํากัด พิษณุโลก
๑๔ นางสาว พิมพ์ณดา รุ่งอริยะพัฒน์ บ ไทยแอโรว์ จํากัด พิษณุโลก
๑๕ นางสาว ปัทมา มณีวัลย์ บ ไทยแอโรว์ จํากัด พิษณุโลก
๑๖ นาย ดํารงค์ ชูเมือง บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จํากัด นครสวรรค์
๑๗ นาย พยุงศักด์ิ เขียวทับทิม บ ไทยแอโรว์ จํากัด พิษณุโลก
๑๘ นาย สาโรจน์ ทับทิม บ ไทยแอโรว์ จํากัด พิษณุโลก
๑๙ นาย สมชาย คงกุล บ ไทยแอโรว์ จํากัด พิษณุโลก
๒๐ นาย ศุภชัย ชุติชัยวาณิชย์ บ ไทยแอโรว์ จํากัด พิษณุโลก
๒๑ นางสาว กัญญารัตน์ ช่ืนชม บ ไทยแอโรว์ จํากัด พิษณุโลก
๒๒ นางสาว สิริกร ดอนดีไพร บ ไทยแอโรว์ จํากัด พิษณุโลก
๒๓ นาย สมหมาย จําปีทอง บ ไทยแอโรว์ จํากัด พิษณุโลก
๒๔ นาง อัจฉราวดี สวนประเสริฐ บ ไทยแอโรว์ จํากัด พิษณุโลก
๒๕ นาง ชลธิชา ปราณีตพลารักษ์ บ ไทยแอโรว์ จํากัด พิษณุโลก
๒๖ นาง ปีชาดา สืบสมุทร บ ไทยแอโรว์ จํากัด พิษณุโลก
๒๗ นาย กิตติภูมิ บุญม ี บ ไทยแอโรว์ จํากัด พิษณุโลก
๒๘ นาย เทวิน คําลิดง บ ไทยแอโรว์ จํากัด พิษณุโลก
๒๙ นางสาว นิรมล มาลีสุวรรณชัย บริษัทไทยพานิชมาร์เก็ตต้ิงจํากัด พิษณุโลก
๓๐ นาง ธนิสสรณ ์ โพธ์ิอริยกุล บ ไทยแอโรว์ จํากัด พิษณุโลก
๓๑ นาย สมศักด์ิ รักษาสุวรรณ์ บจก.ไทยปลาสเตอร์ อินดัสตรี้ พิจิตร
๓๒ นาย สุริยา มากมูล บ.จุลไหมไทย จก. เพชรบูรณ์
๓๓ นาย วัลลภ อุทัยอ่วม บ.จุลไหมไทย จก. เพชรบูรณ์
๓๔ นางสาว นิตยา สุวรรณไกรษร บ.จุลไหมไทย จก. เพชรบูรณ์
๓๕ นางสาว กาญจนา กํามา บ.จุลไหมไทย จก. เพชรบูรณ์
๓๖ นาย วินัย กองฤทธ์ิ บริษัท เพชรประเสริฐ จํากัด เพชรบูรณ์
๓๗ นาย สมโชค พุทธิธนูทอง บริษัท เพชรประเสริฐ จํากัด เพชรบูรณ์
๓๘ นาย บรรจบ สุทธิโชติ บริษัท เพชรประเสริฐ จํากัด เพชรบูรณ์
๓๙ นางสาว เอมมิกา สินเธาว์ บมจ.ไทยฮ้ัวยางพารา สาขาพิษณุโลก พิษณุโลก
๔๐ นางสาว ธันย์ชนก เอ่ียมสาย บมจ.ไทยฮ้ัวยางพารา สาขาพิษณุโลก พิษณุโลก
๔๑ นางสาว เบญจมาศ คําเขื่อน บริษัทเจียกเจมิ จํากัด กําแพงเพชร
๔๒ นางสาว นริษา แก่นจันทร์ บริษัทเจียกเจมิ จํากัด กําแพงเพชร
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๔๓ นางสาว วิภาศิริ ใจศร ี บริษัท อนุสรณ์มหาชัยซูริม ิจํากัด สมุทรสาคร
๔๔ นางสาว ศิริพร เพชรนิตย์ โรงพยาบาลชนแดน เพชรบูรณ์
๔๕ นาย ธนกฤต ป้ันวิชัย การรถไฟแห่งประเทศไทย นครสวรรค์
๔๖ นาย อนิวัตต์ิ เดชเดชา บริษัทไอยรา แกรนด์ พาเลซ จํากัด พิษณุโลก
๔๗ นางสาว กนกทิพย์ จุลบุตร บริษัทไอยรา แกรนด์ พาเลซ จํากัด พิษณุโลก
๔๘ นางสาว สาลี ่ วงศ์ไทย บริษัท ไอยรา แกรนด์ พาเลซ จํากัด พิษณุโลก
๔๙ นางสาว บุษยมาศ ทองงามดี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอตะพานหิน พิจิตร
๕๐ นางสาว ภัทร์ศยา เฝ้าทรัพย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกําแพงเพชร กําแพงเพชร
๕๑ นางสาว ณัฐกฤตา ทวีเกษม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร
๕๒ นางสาว ธันยพร ฉายศร ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร พิจิตร
๕๓ นาย เกรียงศักด์ิ อุดมประสิทธ์ิ รพ.พิษณุเวชอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
๕๔ นางสาว รัตนาภรณ์ ทับขํา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย สุโขทัย
๕๕ นางสาว นิโลบล นิติรัตน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก ตาก
๕๖ นางสาว อาทิตยา ดีประเสริฐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก พิษณุโลก
๕๗ นางสาว จตุพร ตันกุละ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน น่าน
๕๘ นางสาว กัลยา แหวนทองคํา G4S Securities services (Thailand) Co.,Ltd เชียงใหม่
๕๙ นาย บุญนํา ร่วงรู้ บริษัท เพชรประเสริฐ จํากัด เพชรบูรณ์
๖๐ นาย เกิดชัย เครือยา รพ.บางระกํา พิษณุโลก
๖๑ นางสาว ปราริศา แป้นสุขเย็น - สุโขทัย
๖๒ นาย พันธกานต์ ณ นคร สํานักงานยุทธศาสตร์เพ่ือประชาสังคม พิษณุโลก
๖๓ นางสาว อัฐธนกาญจน์ กุลฉัตรธนาภา Smart Learning Center Co.,Ltd. พิจิตร
๖๔ นาย กฤษณะ กสิกรสุนทรชัย Smart Learning Center Co.,Ltd. พิจิตร
๖๕ นาย วิชัย คําภู่ ทิพย์ สุโขทัย ไบโอเอนเนอย่ี จํากัด สุโขทัย
๖๖ นางสาว ปนิดา แสงจันทร ์ บริษัทโอพีเอส ออยฟิลล์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จํากัด พิษณุโลก
๖๗ นาย สยมภู รังแก้ว โรงพยาบาลสหเวช พิจิตร
๖๘ นางสาว อรพินท์ สีเหลือง บริษัทโอพีเอส ออยฟิลล์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์)จํากัด พิษณุโลก
๖๙ นาย สุชาติ อ่ิมอยู่ โรงพยาบาลสหเวช พิจิตร
๗๐ นางสาว เพ็ญนภา ส่าลิ้ม บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด พิษณุโลก
๗๑ นางสาว ปัตธมา บุญม ี บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด พิษณุโลก
๗๒ นางสาว คัทลียา แสนเมืองอินทร์ บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด พิษณุโลก
๗๓ นาย โชติวัฒน์ อยู่ดี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
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๗๔ นาย ภูริต เสือเอก หจก.กระจกฮ้ัวเชียงล้ง พิษณุโลก
๗๕ นางสาว ศิริลักษณ ์ เขียวเรือง LS Engineering กําแพงเพรช
๗๖ นาย สมเจต ป่ินเพชร LS engineering กําแพงเพชร
๗๗ นาย สาธิต จันทร์ดี โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก พิษณุโลก
๗๘ นางสาว ศุภจิตรา สันคะยอม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก พิษณุโลก
๗๙ นางสาว จันทร์ฉาย ภูแสนกล้า - ลพบุรี
๘๐ นาย สุทรรศน์ สิทธิศักด์ิ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก
๘๑ นาย กิตติธร ปรีดาวรรณ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก พิษณุโลก
๘๒ นางสาว ผการัตน์ เลิศจันทร ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
๘๓ นางสาว จันทร์จิรา เปลี่ยนอํารุง โรงพยาบาลพิชัย อุตรดิตถ์
๘๔ นางสาว สุวพิชญ์ ซ้อมจันร์ทรา โรงพยาบาลลับแล อุตรดิตถ์
๘๕ นางสาว ฐิตินันท ์ ดีมูล โรงพยาบาลฟากท่า อุตรดิตถ์
๘๖ นางสาว ณัฏฐ์ลิตา โตโสภณ โรงพยาบาลลับแล อุตรดิตถ์
๘๗ นาย นิคม แก้วนํ้าอ่าง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอลับแล อุตรดิตถ์
๘๘ นาย กําหนด มีจักร สสจ.พิษณุโลก พิษณุโลก

๘๙ นาย รังสฤษด์ิ ดีหนอ 
บริษัท แอล.เอส.อโิค่เทคโนโลยี จํากัด นิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือตอนล่าง พิจิตร พิจิตร 

๙๐ นาย ปราการ มารเขตกร 
บริษัท แอล.เอส.อโิค่เทคโนโลยี จํากัด นิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือตอนต่าง พิจิตร พิจิตร 

๙๑ นาย มณฑล ทันนิเทศ 
บริษัท แอล.เอส.อโิค่เทคโนโลยี จํากัด นิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือตอนล่าง พิจิตร พิจิตร 

๙๒ นางสาว ปรีณาพรรณ เอ่ียมสะอาด บริษัท โรซี่ บล ูไดมอนด์ จํากัด พิษณุโลก
๙๓ นางสาว ชลธิชา บุญมาติด บริษัท โรซี่ บล ูไดมอนด์ จํากัด พิษณุโลก
๙๔ นาย คมสัน ชูเช้ือ หจก.ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย กําแพงเพชร
๙๕ นาย อดิศักด์ิ เสือดี หจก.ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย กําแพงเพชร
๙๖ นาย บัวผัน สมพร หจก.ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย กําแพงเพชร
๙๗ นาย สําราญ ดาวเรือง หจก.ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย กําแพงเพชร
๙๘ นาย พลเชษฐ ์ อารีพงษ์ บ.อีซูซุพิษณุโลกเซอร์สิส จํากัด พิษณุโลก
๙๙ นางสาว ขวัญชนก สมภาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสันทราย เชียงใหม่
๑๐๐ นาง อุทุมพร ทองชํานาญ โรงพยาบาลนํ้าปาด อุตรดิตถ์
๑๐๑ นาย ทวีสุข เวฬุวะนาธร หจก.ที.ที.ยูนิต้ีซัพพลาย พิษณุโลก
๑๐๒ นาย พิทักษ์ คงสิบ บริษัทบูรณะเวช จํากัด เพชรบูรณ์
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๑๐๓ นาง รุจิรา พงษ์ประเสริฐ บริษัท บูรณะเวช จํากัด เพชรบูรณ์
๑๐๔ นาย ปัญญาวัฒน์ วังสาร บริษัท บูรณะเวช จํากัด เพชรบูรณ์
๑๐๕ นาง วัฒนา ผินนารี บริษัท บูรณะเวช จํากัด เพชรบูรณ์
๑๐๖ นาย ธนิน สว่างย่ิง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี
๑๐๗ นางสาว กันยากานต์ อํานาจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท ชัยนาท
๑๐๘ นาย จุฑารพ สุกโฉม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอหนองไผ่ เพชรบูรณ์
๑๐๙ นางสาว พรพัสนันท์ เหลาเกลี้ยง โรงพยาบาลวัดโบสถ์ พิษณุโลก
๑๑๐ นางสาว สุดารัตน์ ถมวรรณ ์ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ พิษณุโลก
๑๑๑ นาย จรูญ มีอุดร โรงพยาบาลวัดโบสถ์ พิษณุโลก
๑๑๒ นางสาว ปฬิณลักษณ ์ บุญก่อน Index livingmall พิษณุโลก
๑๑๓ นาย โสภณ แก้วสุวรรณ์ บริษัทอินเด็กซล์ิฟว่ิงมอลล์ จํากัด(มหาชน) พิษณุโลก
๑๑๔ นางสาว กัญญา สระทองอยู่ บริษัท ท็อปแลนด์พลาซ่า จํากัด พิษณุโลก
๑๑๕ นาย ธนัษฐ์ มั่นเกษตรกิจ บริษัท ท็อปแลนด์พลาซ่า จํากัด พิษณุโลก
๑๑๖ นาย ทศพล มั่งมี บริษัท ท็อปแลนด์พลาซ่า จํากัด พิษณุโลก
๑๑๗ นางสาว นนทิรา ศรีทองพนาบูลย์ บริษัท ท็อปแลนด์พลาซ่า จํากัด พิษณุโลก
๑๑๘ นาย อนุวงศ์ แสงทอง บริษัท ท็อปแลนด์ พลาซ่า จํากัด พิษณุโลก
๑๑๙ นาย ศิริชัย แพ่งอุทัย บ.อีซูซุคาร์เซ็นเตอร์เพ้นท์ พิษณุโลก
๑๒๐ นาย จีระยุทธ วิลิมพชพรกุล บริษัท ท็อปแลนด์พลาซ่า จํากัด พิษณุโลก
๑๒๑ นางสาว นงคราญ เป็งจันทร์ บริษัท ท็อปแลนด์พลาซ่า จํากัด พิษณุโลก
๑๒๒ นางสาว สุดารัตน์ ญาณปัญญา โรงพยาบาลวังทอง พิษณุโลก
๑๒๓ นาย ธีรวัต คงสันเที๊ยะ บริษัท ธนรักษ์มอเตอร์ จํากัด พิษณุโลก
๑๒๔ นาง ฉวีวรรณ พันธ์ง้ิว บริษัท ธนรักษ์มอเตอร์ จํากัด พิษณุโลก

๑๒๕ นางสาว สุณิสา บุญคง 
บ.บี พี เรียลเอสเตท จํากัด โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์
พิษณุโลก พิษณุโลก 

๑๒๖ นางสาว วรรณทนา แสงเพ็ง 
บ.บี พี เรียลเอสเตท จํากัด โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ 
พิษณุโลก พิษณุโลก 

๑๒๗ นางสาว ประภาพร อิศรางกูล นักศึกษา พิษณุโลก
๑๒๘ นางสาว เสาวณีย์ อรุณ บริษัทเอสเคเมเน้จเม้น&ซัพพลายจํากัด พิษณุโลก
๑๒๙ นางสาว พัทธนันท์ ศิระภัคโสภณ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน) สาขาพิษณุโลก 2 พิษณุโลก
๑๓๐ นาย สิร ิ นีละ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) พิษณุโลก
๑๓๑ นาย นัฐพร เกษร บริษัท ไทยนิปปอนเวจเทเบล จํากัด พิษณุโลก
๑๓๒ นางสาว ศิรดา ช่างพินิจ บริษัท ไทยนิปปอนเวจเทเบล จํากัด พิษณุโลก



หน้า ๑๒  
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล บริษัท / หน่วยงาน จังหวัด

๑๓๓ นาย สุนทร ยางสันเทียะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ปฏิบัติการภาคเหนือ พิษณุโลก
๑๓๔ นาย ปรนัยต์ มาลี กฟผ. พิษณุโลก
๑๓๕ นาย พร หมอนแพร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ พิษณุโลก
๑๓๖ นาย พงศธร เจียรวาปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ พิษณุโลก
๑๓๗ นาย ประสิทธ์ิ จันทร์แสน จุลอินเตอร์ซิลค์ เพชรบูรณ์
๑๓๘ นาย ไสว แท่งแก้ว จูบอินเตอร์ซิลค์ จํากัด เพชรบูรณ์
๑๓๘ นาย นายจักรี เกลี้ยงไทยสง บริษัทจุลอินเตอร์ จํากัด เพชรบูรณ์
๑๓๙ นาย ทรงพร กุมภะวา จุลอินเตอร์ซิลค์ จํากัด เพชรบูรณ์
๑๔๐ นาย ศรราม สุคํา จุลอินเตอร์ซิลค์ จํากัด เพชรบูรณ์
๑๔๑ นาย สมัคร วังคีรี จุลอินเตอร์ซิลค์ จํากัด เพชรบูรณ์
๑๔๒ นาย วิทยา เมฑา จุลอินเตอร์ซิลค์ จํากัด เพชรบูรณ์

 
 
 


