
ล ำดับท่ี รำยช่ือหน่วยงำน/สถำนประกอบกิจกำร รำยช่ือผู้แทนเข้ำร่วมคนท่ี 1 รำยช่ือผู้แทนเข้ำร่วมคนท่ี 2

1 บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดำษ จ ำกัด นำยสงัด  พิรมทอง นำงสำวเบญจมำศ  ทองสว่ำง

2 โรงพยำบำลศูนย์กำรแพทย์มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง นำงสำวก่ิงกำญจน์ ศรีมณี

3 Caterpillar (Thailand) Co., Ltd : CRTT ขนิษฐำ สุขทำน

4 บริษัท บ๊ิกเบน (เพนท์) จ ำกัด นำงสำวสลิลทิพย์ ต้ังเถกิงเกียรต์ิ

5 กลุ่มงำนควำมปลอดภัย ส่ิงแวดล้อมและอำชีวอนำมัย สำยช่ำง 

กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน)

นำยณรงค์ฤทธ์ิ  รัตนำศักด์ิ

6 บริษัท กันยงอีเลคทริก จ ำกัด (มหำชน) นำงสำว ปิยภรณ์ ศรน้อย

7 Wara Decor นำยชัยชนะ เดชธนบดี

8 บริษัท ลีออง จิน สเปเชียล สตีล (ประเทศไทย) จ ำกัด นำยเชำวลิต กองมณี

9 บ.บำงกอกฟอยล์ จ ำกัด นำยสมพล  ภำระเปล้ือง ว่ำท่ีร้อยตรีหญิงมยุรี   นำคศิธร

10 บริษัท ประชำอำภรณ์ จ ำกัด (มหำชน) สำขำกบินทร์บุรี นำงสำวจิรำพร สมโพชน์

11 บริษัท โอ อำร์ ซี พรีเมียร์ จ ำกัด นำยสมชำย  บัวบุญ

12 บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลต้ี โพลิเมอร์ จ ำกัด นำงสำว ณิชำกร สมค ำ นำยอติวัชร รังสิมันต์ุวงศ์

13 หจก. ร่วมมิตรฟำร์ม ภัฐนศักด์ิ รัศมีโรจน์ ธันยพร หลีตระกูล

14 บริษัท อำร์ยูไนเต็ด โฟลด้ิง จ ำกัด นำย  อภิ เดช   เหลำทอง

15 กรีนลีฟส์ เซอร์วิสเซ็ส นำยบูชำ  ทรัพย์เจริญ

16 บริษัท เอเช่ียนซี คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) นำยกิตติ ตรีประภำภรณ์

17 บริษัท ยูนิไทย-โซลิค โคทต้ิง จ ำกัด อำภำกร บุญต่อ

18 บริษัท บิลเล่ียน มิลเล่ียน เทรดด้ิง จ ำกัด นำงสำวปณิดำ บุญวัฒน์

19 บริษัท บำงชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จ ำกัด นำยอรุณ  รัสมี

20 บมจ.อัคคีปรำกำร นำยคมสันต์  ลอยขุนทด นำงสำวสุธินี  สิงห์พำ

21 บริษัท ไทย โอนล่ี วัน แมเนจ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด นำงสำวจุฑำมำศ จงจิตต์เวชกุล นำยปรีชำ จุติพรรณวัฒนำ

22 บริษัท ซีโอเอสเอ็มเอเอ็กซ์ จ ำกัด นำงสำวปฐมำ เกตุเมฆ

23 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดัสเทรียส ประเทศไทย จ ำกัด นำงสำวณฐมณฑ์  เกิดแสง นำยวินัย  ทำอ่อน

24 บริษัท แม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ ำกัด นำงสำว ศุขฤทัย ทำนะเวช

25 บริษัท สยำม พีวีเอส เคมิคอลส์ จ ำกัด นำงสำวฐิศิรักษ์ วสุสมบูรณ์

26 บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คช่ัน (ประเทศไทย) จ ำกัด นำยอัสมี  สำและ

27 บริษัท เมก้ำ คิว อินเตอร์เทรด จ ำกัด นำยนิธิศิษฏ์ เข่ือนมณี นำงสำวจิรำภรณ์ วงษ์จันทร์ดี

28 กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำงสำวฟำรีดำ ปำทำน นำยอธิวัฒน์   ประเสริฐกุล

29 บริษัท ส่ีพระยำเฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด นำงสำวทิพำ  ม่ำนกลำง นำงสำวอภิญญำ ประจันตะเสน

30 Surint 0mya Chemicals (Thailand) Co,. Ltd. นำงสำว ปิยะนำตย์ พูนสวัสด์ิ นำยนรินทร์ ปำนดี

31 บริษัท ป่ินทองกรุ๊ป ฯ นำยเทวกฤษ  ป่ินเพ็ชร

32 โรงพยำบำลเวียงหนองล่อง นำยภทร บวรมงคลกิจ

33 บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จ ำกัด นำงสำวอัญชลี คงชำญกิจ นำงสำวสิริยำ หอมขจร

 

สถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (องค์กำรมหำชน) 

ประกำศรำยช่ือหน่วยงำน/สถำนประกอบกิจกำรท่ีมีสิทธ์ิเข้ำร่วมฟังกำรบรรยำยแนะน ำ 

"มำตรฐำนกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนกำรยศำสตร์ของท่ำทำงกำรปฏิบัติงำนในลักษณะสถิต" (ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์) ประจ ำปี 2565

เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน

วันพฤหัสบดีท่ี 27 มกรำคม 2565 เวลำ 13.00 - 16.00 น.
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34 บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จ ำกัด (มหำชน) นำงสำวลักษณี  สวัสดี

35 ฝ่ำยคุณภำพควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย นำงสำวกฤดำภำ  แสนพันธ์

36 บริษัท แคนนอน มำร์เก็ตต้ิง(ไทยแลนด์)จ ำกัด นำยชูชัย อนุเดชำกุล

37 บริษัท เวิร์กเมต เวลเนส โซลูช่ัน จ ำกัด นพ.ธีระนัยน์ ชัยชนะวงศ์

38 โรงพยำบำลศูนย์กำรแพทย์มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง นำงสำวศิรินภำ รำชล ำ

39 บริษัท สยำม ไวร์ อินดัสทรี จ ำกัด น.ส.อุมำพร ทองสำดี

40 โรงพยำบำลอำกำศอ ำนวย จ.สกลนคร นำง ศิริพร รัตนจันทร์

41 บริษัท อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ำกัด (มหำชน) นำงสำวกนกพร  มณีรัตน์ นำงสำวมินตรำ เชิงหอม

42 บริษัท อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ำกัด (มหำชน) นำงสำวปรำรถนำ ไพรำม

43 บริษัท โคเซล (ประเทศไทย) จ ำกัด นำงสำววรำภรณ์ มำลีรักษ์ นำงสำวสรินทร์ เทียนศรี

44 บริษัท ไทยซิลค์โปรดัคส์ จ ำกัด นำยศิริพงษ์  ศรีสม นำงอุษณีย์  จอมเกำะ

45 กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นำยจักรกฤษณ์ ทองปำกน้ ำ

46 วิทยำลัยนอร์ทเทิร์น นำยกล้ำณรงค์ อินต๊ะวงค์

47 Thai-Toda Corporation Ltd. ประสม ประสำทงำมเลิศ

48 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ นำยพงศกร  เรือนค ำ นำงสำวอิษฏ์วร  ปำนผดุง

49 บริษัท สยำมกลำส อินดัสตรี จ ำกัด นำงสำวศศิธร   ผ่องใส นำยสุวิท  หม่ืนปล้อง

50 บริษัท ไฮ-เทค แอพพำเรล จ ำกัด (สำขำท่ี 8) นำงสำวนิษฐำ ศรีทุมมำ นำงสำววิภำดำ สำโสก

51 บริษัท ไฮ-แทค แอพพำเรล จ ำกัด (สำขำท่ี 8) นัสรัน สำแหละ นำยสัมฤทธ์ิ ประสมพันธ์

52 ส ำนักงำนไปรษณีย์เขต 5 เกษม เลิศพรทิพย์ นำยพีระอัศม์ มะลิวัลย์

53 บริษัทโชวำ เดนโกะ แมททีเรียลส์ ออโตโมทีฟ โปรดักส์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

นำงสำวกนกพร เจียรอัศววงศ์

54 บริษัท โอสถสภำ จ ำกัด (มหำชน) ส ำนักงำนใหญ่ นำงสำววันทนำ พูลศิลป์ นำงสำวชโลบล วิภำตะนำวิน

55 บริษัท กรีนสวิลล์ จ ำกัด นำงสำวพิชำดำ ค ำสุมำลี นำงสำวอำภรณ์ ศรีใส

56 บริษัท อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ำกัด (มหำชน) นำยไพทูลย์ ภูมิโสม นำยวิทยำ โบบทอง

57 บจก.ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คช่ัน (ประเทศไทย) นำงสำวสุชำดำ ปุณณสัมฤทธ์ิ นำยรัฐพล ชัยวุฒิธร

58 บริษัท อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ำกัด (มหำชน) นำยวิเศรษฐชัย  ศุภเกษร นำยศิรเมศร์ ซุ้มชัยวงศ์

59 บริษัท อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ำกัด (มหำชน) นำยกวิน พรมม่ิง นำยศุภณัฐ แสนศิริพงษ์

60 บริษัท อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ำกัด (มหำชน) นำยวุฒิชัย  ทองมำ

61 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) โรงงำนบำงนำ นำงสำวนพวรรณ เกิดผำ นำงสำวกมลชนก กองแก้ว

62 บริษัท ออร์บิท ฟำสเทนเนอร์ จ ำกัด นำย ทิวำกร ศรีเชียงฮุ่ง

63 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกัดมหำชน โรงงำนส ำโรง นำงสำวเกศสุดำ ปะระตะโก นำงสำวชนม์นิภำ อุ่นกันทำ

64 บริษัท ภูเก็ตซัพพลำย จ ำกัด นำงสำวฟำตีฮะห์ สะรีเดะ

65 บริษัท ไทย - สแกนดิค สตีล จ ำกัด นำงสำวธัญลักษณ์  ชูละออง

66 ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จ ำกัด นำงสำวศิริขวัญ เปรียบนำน นำยอำนันต์ มำลินี
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67 บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ ำกัด สำขำปทุมธำนี นำยเจียมรัตน์ แสงศรี นำงสำวปิยรัตน์ วิจิตรพงษำ

68 จำโตโค (ประเทศไทย) จ ำกัด นำยดนัย เครือแวงมล

69 บริษัท เทย์ก้ำ (ไทยแลนด์) จ ำกัด ดนัย เท่ียงขุน ว่ำท่ี ร.ต.ณฐนน  รัตนะเจริญคุณ

หมำยเหตุ : 1. หำกรำยช่ือหน่วยงำน/สถำนประกอบกิจกำร และรำยช่ือผู้แทนเข้ำร่วมอบรมผิดสำมำรถแจ้งได้ท่ีอีเมล kittigar.l@tosh.or.th 

               2.  Link Zoom ส ำหรับเข้ำรับฟังกำรบรรยำย ทำงสสปท. จะด ำเนินกำรจัดส่งไปยัง E-mail ของท่ำนภำยในวันท่ี 14 มกรำคม 2565
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