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ประกาศรายชื่อ 
ผูไดรับการคัดเลือกเขารวมสัมมนาออนไลน 

หัวขอ : แนวปฏิบัติระบบตัดแยกพลังงานดวยระบบล็อกและระบบปายเตือน (Log Out/Tag Out) 
รุนที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ 256๕ 

 
ตามที่สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน)  

กําหนดจัดสัมมนาหัวขอ : แนวปฏิบัติระบบตัดแยกพลังงานดวยระบบล็อกและระบบปายเตือน (Log Out/Tag Out) 
ในรูปแบบออนไลนผ านโปรแกรม ZOOM Meeting  รุนที่  ๒ วันที่  17 กุมภาพันธ  256๕ โดยสถาบันฯ  
ไดประชาสัมพันธและปดรับสมคัรไปแลวนั้น 

 
สถาบันฯ ขอประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขารวมสัมมนาออนไลนหัวขอดังกลาว จํานวน ๓๐๔ ทาน  

ทั้งนี้เจาหนาที่จะจัดสงลิงกเขาสัมมนาไปยังอีเมลของทานภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๕   หากยังไมไดรับอีเมล
กรณุาติดตอแจงเจาหนาที ่ supachai.s@tosh.or.th เพื่อขอรับลิงกเขารวมกอนวันสัมมนา 

 

ลําดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
  

ชื่อสถานประกอบกิจการ/หนวยงาน 
  

1 นาย อภญิญา บรรลือทรัพย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

2 นางสาว กิติยาพร เนื่องขจร บริษัท พรีเซิรฟ อะโกร โปรดักส จํากัด 

3 นางสาว สุทธิดา ลั่นนาวา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (นักศึกษาป4) 

4 นางสาว สุชาดา อวยจินดา - 

5 นางสาว ปญฑารีย คาทวี Konica Minolta business solutions Co.,ltd. 

6 นางสาว กวิณณา แสงธะนู สยามฟูโกก ุ สาขาโคราช2 

7 นางสาว ทิพยวิมล อุดไว บริษัท โนเบล เอ็นซี จํากัด 

8 นาย ประสิทธิ์ วงษจันทรดี บี.ฟูดสโปรดักส อินเตอรเนชั่นแนลจํากัด  

9 นาย อัสมี สาและ บริษัท ซีแอนดจี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็กช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด 

10 นาย สุชาติ บุญมาทน  - 

11 นาย ธนดล กอกุลดิลก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

12 นาย ชยิทธิ สรอยเสนา สมารทเซอรวิส แอนดแมเนจเมนท จํากัด 

13 วาที่รอยตรี ภาคภูมิ ศรีทองนวล บริษัท ภูมิภัทรวิศวกรรม จํากัด 

14 นาย สรายุทธ มะโรงวัง บริษัท ไมยเออร อลูมิเนียม ประเทศไทย จํากัด   

15 นางสาว ณัฐธยาน ชวยยก บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จํากัด 

16 นาย พีรพัฒน สาระภี Thai Koito Company Limited  
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ลําดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
  

ชื่อสถานประกอบกิจการ/หนวยงาน 
  

17 นางสาว ขวินทร มัยยะภักดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

18 นาย ณัฐวรพล เลื่อนกุลพงษ สถาบนัวิจัยวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย (วว.) 

19 นาย ธิติ แมนอักษร บริษัท ไซม ดารบี้ ออยส นนทบุรี จํากัด 

20 นาย วิสิทธิ์ เลิศสําหรวจ บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 

21 MR. SUWAN PHUKITTIPHAN  บริษัท เอ็มอารดี -อีซีซี จํากัด 

22 นางสาว สุกัญญา  พันธประคุณ บริษัท คิว-คอน อีสเทอรน จํากัด 

23 Mr. Manatchai Petmuang BASF (Thai) Limited 

24 นาย สมคิด พุมฉัตร บริษัท คอนซัลแทนท เทคโนโลยี จํากัด 

25 นาย อาคม พรมมะลิ บริษัท Nongnooch Lanscape & Garden Design Co., Ltd.  

26 นางสาว อุทุมพร ขนุจันดี การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โรงไฟฟาพระนครใต 

27 นางสาว วรลักษณ. จิตนุพงศ กฟจ.นม3สรน 

28 นางสาว นงนุช ทองจุน บริษัท ขาว ซี.พี. จํากัด (โรงงานขาววังแดง) 

29 นางสาว นิภาพร รอยครบุรี บริษัท ชิไรอิชิ ออโต โปรไฟล (ไทยแลนด) จํากัด 

30 นาย ภูวนัตถ เนตรสวาง บริษัท ขาว ซี.พี. จํากัด (โรงสีขาวสุพรรณบุรี) 

31 นางสาว ปารวี เปรมสุขด ี บริษัทฮันยู กรุป ไทยแลนด จํากัด 

32 นาย สุพัฒน สีหะวงษ บริษัท ชิไรอิชิ ออโต โปรไฟล (ไทยแลนด) จํากัด 

33 นางสาว วิวรรธณ ี ทองด ี บริษัท พลังงานไทย จํากัด 

34 นางสาว กมลชนก บูรณเจริญ Senior Aerospace (Thailand) Co., Ltd. 

35 นาง ทิพวัลย ปยะศักดิ์กุล บมจ บานปู  

36 นางสาว มนัญญา คําเพิงใจ บริษัท ไทยแอรเอเชีย จํากัด 

37 นางสาว นัฐกานต มีชํานาญ PMK Diamondglass 

38 นางสาว นภสร เอี่ยมสุวรรณ sumida electric (Thailand) co.,ltd 

39 นางสาว ญาณิน จันทรดี Eternal Resin Co.,Ltd. 

40 นาย ภาณุวิชญ สุภพิชญานันท การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสวางแดนดิน 

41 นาย วินัย บุญทอง ศูนยไบโอเทคกุง2 

42 นาย กุลชาติ สารสิมมา ศูนยใบโอเทคกุง1 

43 นาย ประจักษ ขาวสะอาด ศูนยไบโอเทคกุง 1 

44 นาย ศรายุทธ หลงขาว  - 

45 นาย ธนัช ทวีพิทักษไทย Lumentum International (Thailand) Co., Ltd. 

46 นาย เกษม เลิศพรทิพย สํานักงานไปรษณียเขต 5 
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ลําดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
  

ชื่อสถานประกอบกิจการ/หนวยงาน 
  

47 นางสาว มลิวรรณ พรมจันทร  - 

48 นาย รัตพงษ  วงศคม บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน) 

49 นาย ธนบัตร เชี่ยวสวุรรณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

50 นาย สายัณต ฉิมประดิษฐ  - 

51 นางสาว ทันยธร เขตตสุพรรณ ม มหิดล 

52 นาย ชัยชนะ สุขวัน บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขานครพนม 

53 นาย กิตตฺสักดิ์ วรินทรเวช บริศัท ศรีตรังโกลฟส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

54 นางสาว ชลธิชา มิ่งขวัญ บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จํากัด  

55 นางสาว พัชรินทร คําหอม บริษัท คาทูน นาที 

56 นาย อภิชา สิทธิแสงชัย ACE Engineering Group Co.,Ltd. 

57 นาย ณัฏฐพัฒน บุณยรัตพันธุ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด 

58 นาย รัชพล เนาวรัตน บริษัท บานโปง ยูทิลิตี้ จํากัด 

59 นาง นงนุช ธูปโชต ิ บริษัท โตโยตา ทูโช ฟอรคลิฟท( ไทยแลนด)จํากัด 

60 นาง จิราพร หนอสกุล บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด(มหาชน)สํานักงานใหญ 

61 นางสาว ยุพเรศ  วงคถานะ บริษัท สยามอารมสตรองค จํากัด 

62 นางสาว กันญารัตน  หนันตะ โตโยตา ทูโช ฟอรคลิฟท (ไทยแลนด) จํากัด 

63 นางสาว รมิดา  สังสิมมา Thyssenkrupp Industrail Solutions (Thailand) Ldt. 

64 นางสาว นารี สมรัตนกุล BRF Logistics  

65 นางสาว กวินณา ยารัตน  - 

66 นางสาว จุฬารัตน ทับทัน บริษัท บูโอโน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

67 Mr. Anuwat  Duangyim บริษัท กรีนเนอรยี่ (ประเทศไทย) จํากัด 

68 นาย คงศักดิ์ รูปคม บีเอสที สเปเชียบตี้ จํากัด 

69 นางสาว กุลธิดา ทองเชื้อ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

70 นางสาว ศศิธร ใจแพทย บริษัท นิเดค พรีซิชั่น(ประเทศไทย) จํากัด สาขาวังนอย 

71 นางสาว ณิฐชานันท  พลับประสิทธิ์  บริษัท ออโต เมททอล พารท จํากัด 

72 นาย ชิตพล แสนหาญ Hayashi ( Thailand ) telempu Co.ltd 

73 นาย ธารทอง  เพ็ญโรจน บมจ.การบินไทย สายชาง 

74 นาย ธรณินทร วีระวัชรสกุล บริษัทฟูจิตสึ เจเนอรัล(ประเทศไทย) จํากัด 

75 นาย อารินทร ศิริลวน บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จํากัด 

76 นาย สิทธิพล พึ่งพุม บริษัท ยงสุวัฒน อะกรีเทรด จํากัด 
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ลําดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
  

ชื่อสถานประกอบกิจการ/หนวยงาน 
  

77 นาย ธเนศ นกแกว Mtc 

78 นางสาว กาญจนา หลงโซะ บริษัท สหภัณฑสงเสริมการเกษตร จํากัด 

79 นาย ณัฐพล จิดจักร บริษัท ซีพีเเรม จํากัด (บอเงิน) 

80 นางสาว อังคณา. สุวรรณประกาย บริษัท ซีพีแรม จํากัด (บอเงิน) 

81 นาย กัณตภณ  ชูหะรัญ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 

82 นาย ทรงชัย  สุขชู บริษัท เจียกเจิม.จํากัด 

83 นาย วรรณรุจ จันทรเมือง CPF 

84 นางสาว อรกานต ขอดแกว  - 

85 Mr. Chatree Suwannaraskul  ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 

86 นาย ศุภกร  แพรธํารงกุล บริษัท โนวาเมดิค จํากัด 

87 นางสาว อรจิรา บุญรีย บ.เอชเอพีเอ็ม แมกนา ซีทติ้ง ซิสเทม (ไทยแลนด) จํากัด 

88 นางสาว สุมาลี   กรัตพงษ บริษัท เค จี เลฺศพันธ  

89 นาย สากล สุขวาณิชวิชัย ยูนิค 

90 นาย อัครพงษ  เมืองแพน บริษัท โนวาเมดิค จํากัด 

91 นาย อรุณ  รัสมี บ. บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จํากัด 

92 MR. THOSAPORN SEELAWONG SPE1995 

93 นางสาว ธัญญลักษณ ไทยลา บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร 

94 นางสาว นภาวรรณ โพธิ์ทอง Tyson Poultry (Thailand) Limited 

95 นาย วิทยา คําอาด GUSCO 

96 นางสาว ธารารัตน มีรัตน ไมเนอรแดรี่ 

97 นางสาว ศิริรัตน   สิทธิศร บริษัท ไทสัน โพลทรี่(ไทยแลนด) จํากัด โรงงาน 1 

98 นางสาว จารุณี วงศอนุ บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส จํากัด 

99 นาย เอกลักษณ ปานบุญ บริษัท เจียกเจิม.จํากัด 

100 นางสาว เพชรรัตน  คําจันทึก บริษัท ไทสัน โพลทรี่(ไทยแลนด) จํากัด โรงงาน 1 

101 นาย ธีรภัทร   โกสิต บริษัทเอ็นเอฟซีทีจํากัด 

102 นาย ภัทรภณ ประเสริฐ NFCT Company Limited 

103 นาย ธิระวุธ ยลธรรมธรรม ศูนยวิจัยและปรับปรุงพันธุสัตวน้ําจืด ราชบุร ี

104 นาย สาโรจน  ศิรินาค บริษัท เคมีแมน จํากัด(มหาชน) 

105 นาย สีหวัส    อภิชาสุขไพศาล คลังปโตรเลียมขอนแกนบริษัท ปตท.น้ํามันและการคาปลีกจํากัด (มหาชน) 

106 นาง ปรินุช นันทวนิช บ.พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย)จํากัด 
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ลําดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
  

ชื่อสถานประกอบกิจการ/หนวยงาน 
  

107 นาย สมพงษ พลแกว ศวจ.ราชบุร ี

108 นางสาว บุษยา วงสงค บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด (สํานักงานใหญ) 

109 นางสาว ณัฐกานต นาคสมพงษ ศูนยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส 

110 นางสาว ลัดดาวัลย แกวสมศร ี สยาม ยามาโมริ 

111 นาย ภูชิต ไชยเสริฐ บจก.โกลบอล เอ็นเนอรยี เทคโนโลยี โซลชูั่น 

112 นาย นรนาถ ศรีคุณลา NFCT 

113 นางสาว วนิดา  วองศิริกุลวัฒนา บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส จํากัด 

114 นาย สนิท ทองดี บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร 

115 นาย ณัฐวุฒิชัย สีโน MYC 

116 นาย สายยันญ  เคียงขุนทด เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) ฟารมหาดเจา 

117 นาย เทพนิรัน สกุลจุมจัง ฟารม JR4 

118 Mr. David Churchley D & C Consultany 

119 นางสาว ภัสราภรณ  ภิรมยเพ่ิม บริษัท ยางไทยปกตใต จํากัด  สาขาสุราษฏรธานี 

120 นาย กันตพงศ สิทธิสาร ซีพีเอฟปะทิว 

121 นางสาว วารุณี วรนุช บจก. เอ็มไอจี โปรดักชั่น 

122 นางสาว กรปภาภัส บุญไชย บมจ.เพรซิเดนท เบเกอรี่ 

123 นางสาว อัจฉรา โพธแกว บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด) จํากัด 

124 นาย นครินทร  วงศเพ็ง บมจ.เพรซซิเดนท เบเกอรรี ่

125 นาย เกษมสันติ์ ธูปแกว NFCT 

126 นาย ชัยสิทธิ์ แพงอุทัย ศูนยปรับปรุงพันธุกรรมกุงปะทิว 

127 นางสาว กัญญาณัช สายเทียน บริษัท เอ็นเอฟซีที จํากัด 

128 นางสาว ธัญญนิภา อุนทวง บ.ไทสัน โพลทรี่(ไทยแลนด)จํากัด โรงงาน 2 

129 นางสาว พรมณี พันหลอมโส บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด) จํากัด 

130 นาย นเรศ ทองใบ บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด) จํากัด (โรงงาน 4) 

131 นาย สาธิต ประดิษฐทรัพย บ.เจริญโภคภัณฑอาหาร 

132 นาย สงกรานต ปยะวงศรุงเรือง บ.ฟรีสแลนดคัมพินา(ประเทศไทย)จํากัด 

133 นาย อัคคพล  ภูฆัง บริษัท เรเซอรการไฟฟา (ประเทศไทย) จํากัด 

134 นางสาว อมรรัตน โพธิสารสกุล มูซาชิ เพนท แมนูแฟคเจอริ่ง 

135 นางสาว ณฐพร แซเฮง ยางไทยปกษใต จํากัด 

136 นาย จิตติพงษ สุจิตต บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จํากัด 
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137 นางสาว ดวงพร  พินไธสง เอเอสเอ คอนเทนเนอร 

138 นาย เอนกพงษ อินประเสริฐ ยางไทยปกษใต จํากัด 

139 นาย เอกชิชย สายัณห SHAWPAT 

140 นาย สวินทร  พงษเกา วิทยากรที่ปรึกษาอืสระ 

141 นาย สรณสิริ  สินใจ บ.พีเซต เอ็นไว เทคโนโลยี จํากัด 

142 นาย สราวุฒ ิหนองหลวง OGAS 

143 นาย สมยศ  ญาติจันทึก บ.สยามซานิทารีฟตติ้งส 

144 นางสาว ชญานิล กล่ําอยู บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) 

145 นาย ประมวล นอยประทุม เจริญโภคภัณฑอาหาร 

146 นางสาว จรวย อยูนุช ยูนิไทย ชิปยารด แอนด เอนจิเนียริ่ง จํากัด 

147 นาย ธิติพันธ  นันตะรัตน บริษัท ซิโนไฮโดร(ไทยแลนด)จํากัด 

148 นาย ธีรชาติ  นิรันตสุข คารกิลลมีทส(ไทยแลนด) จํากัด 

149 นาย เอกชัย ออชัยภูม ิ บริษัทสยามซานิทารีฟตติ้งสจํากัด 

150 นาย พรชัย เทือแดง การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอพุนพิน 

151 นางสาว พนิดา ชลังสุทธิ์ GST 

152 นางสาว ชนกานต  สกุลแถว มหาวิทลัยราชักนครสวรรค 

153 นาย ธนกร  ตั้งมั่นทศธรรม บริษัท พารา ฟารมาซูติคอล จํากัด 

154 นาย วัจนกร เผาผาง ไทยโคะอิโท 

155 นางสาว อภิญญา สุภะนานัย PTG Energy Group 

156 นางสาว ทักษิณา บุญทองใหม บริษัท เบญจพันธพงศ จํากัด 

157 นางสาว รัตติกาล นุมละมูล บริษัท โตโยตาเมืองนนท จํากั 

158 นางสาว Tharitsada Boonrach Chromalloy 

159 นาย จีรพัฒน ศรีกันหา บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนทจํากัด (มหาชน) 

160 นางสาว สิริอร โทณวรรณากร Wire&Wireless 

161 นางสาว อภิรดี ตั้งมั่นคง บริษัท อาซีฟา จํากัด(มหาชน) 

162 นาง ญศวนันท หงสพิริยะกุล บ.มอลลิเก เฮลท แคร(ประเทศไทย) จํากัด 

163 นาย สุพจน ปมปา CPALL 

164 นางสาว อารียา ฉลาดดี บมจ.อิตาเลียนไทย 

165 นาย เฉลิม ยาวิลาศ ราชมงคลลานนา 

166 นางสาว จิตรลดา กิตติจารุวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
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167 นาย ประกาศิต ปราการนนท - 

168 นาย กฤษดา เกษร บ. ไทยโทเรซินเทติคสจํากัด โรงงานกรุงเพ 

169 นางสาว ศุภาวดี ดนัยรักษพงษ บมจ.อาซีฟา 

170 นาย ประพันธ-อินทรงาม บจก.แอโรกรีต(ประทศไทย) 

171 นางสาว เยาวภา ยุนชั้น บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) สาขาตรัง 

172 นาย นายพีระพงษ วรเลิศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

173 นาย จารุพัฒน รุงพงษอนันต Jll 

174 นางสาว สุพิชญา ภาธร เคอีซ ีอินเตอรเนชั่นแนล ลิมิเต็ด 

175 นางสาว มลฤดี โยธะการี บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส จํากัด 

176 นางสาว กานตธีรา นามวงศ บริษัท บีเอ็มท ีเอเชีย จํากัด 
177 นางสาว ปยาภรณ แกวดี บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) หนวยงาน J.2311โรงโมหินหนองนํ้าเขียวเฟส 2 

178 นางสาว อุมาพร ทองสาดี บริษัท สยาม ไวร อินดัสทรี จํากัด 

179 นางสาว นันทวรรณ หอมสุวรรณ บริษัท ซาฟราน เคบิน ลําพูน จํากัด 

180 นางสาว เสาวภา เพชรสังฆาต บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย)จํากัด 

181 นางสาว ภาคินี รัชพันธ East water 
182 นางสาว นางสาววาสนา คีรีแกว บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ จํากัด (โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่ 2 แมจัน) 

183 นางสาว อรุณี จามจุรี บริษัท เอสดี เซอรวิส แอนด ซัพพลาย จํากัด 

184 นาย พิชิต ปลอดโปรง บ เยาวรา 

185 นางสาว ศิริวรรณ โภคทรัพย บมจ.เถาแกนอย ฟูดแอนดมาเก็ตติ้ง 

186 นาง กัลยรวี เฉลิมพัฒนกุล Bangkok airways 

187 นาย ปรเมศร ไตรสุวรรณ บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท จํากัด 

188 นางสาว สุภาภรณ ศรินันท บ.ราชพฤกษวิศวกรรม จํากัด 

189 นางสาว นิโรบล แทนนรินทร เอสซีแมนเนจเมนท 

190 นางสาว นงนุช ฉุยฉาย เอลีท คราฟท เปเปอร จํากัด 

191 นาย อัมรินทร วังหลวง บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จํากัด 

192 นางสาว นฤมล แงมสุราช บจก.ขาว ซี.พี. 

193 นางสาว รุงรัตน ชางหลอม การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอลําลูกกา 

194 นางสาว ลิกุล ชูกิจเจริญผล บริษัท เอ็น พี มารีน จํากัด 

195 นางสาว รุงนภา พลพิมาย  - 

196 นางสาว จุฑารัตน รักษายศ บริษัท ศรีตรังโกลฟส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
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197 นาย ประภาส เอกกุทัพ บมจ.ศูนยบริการเหล็กสยาม 

198 นาย นิเวศน พันธุเดช บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุป จํากัด(มหาชน) 

199 นางสาว ศิริลักษณ วีระคํา บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) 

200 นาย วิศรุต พลยางนอก - 

201 นาย สมชาย พึ่งสาย วิทยากรอิสระ 

202 นางสาว สุริยาพร บุญยะมาลิก หจก.เอสดี เซอรวิส แอนด ซัพพลาย 

203 นาย เฉลิมพล อุปพงษ บริษัท น้ําตาลสระบุร ีจํากัด สาขาท่ี 00002 

204 นางสาว ยลรดี ดวงโพธิ์ทอง บริษัท พานาโซนิค แมนแูฟคเจอริ่ง อยุธยา จํากัด 

205 นางสาว ธิดารัตน ทันธิมา ยามาโค พรีซิชั้น(ประเทศไทย)จํากัด 

206 นาย วรพชร รัตนศุภสิน บริษัทการบินไทย 

207 นาย วีรยุทธ ชาญเชี่ยว SC MANAGEMENT 

208 นาย อําพล วงศสวัสดิ์ SC management 

209 นางสาว พิมพพิชชา วงศเห็นชอบ บริษัท เอส ซ ีแมนเนจเมนท จํากัด 

210 นางสาว เพ็ญอาภา บุญมาดี บริษัท ไดกา (ไทย) จํากัด 

211 นาย นฤภัทร ฆารพันธุ บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร ไทยแลนด จํากัด 

212 นางสาว ธัญญาภรณ จันด ี การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหาโพธิ 

213 นางสาว ปุษยา  พลชนะ บริษัท อาซีฟา จํากัด (มหาชน) 

214 นางสาว ฐิติรัตน แกวใส ไวรเออ แอนด ไวรเลส 

215 นางสาว มนฤทัย อารีย เอส อาร ดี คอนซัลแตนท จํากัด 

216 นาย อรัญ ชางสุวรรณ เอสซีแมนเนจเมนทจํากัด 

217 นางสาว อมรรัตน อุดมพืช บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จํากัด 

218 นาย ณัฐกานต กลอมยิ้ม บ.เอสซ ีแมนเนจเมนท จํากัด 

219 นาย ศุภกกิตติ์ แกวเพชร CPF 

220 นาย อัครชัยช ตางาม บจก เอ็นพี มารีน 

221 นางสาว ดุรียา สลํายาต ี บริษัท เซาทแลนดรับเบอร จํากัด ( สาขา ยะลา) 

222 นาย นายยงยุทธ พงษธนากุล บริษัท สยาม ไวเนอรี ่จํากัด 

223 นาย ชัยยศ ณ บางชาง Fire Work System & Service Co., Ltd. 

224 นาย สิรินทร เพชรนาคิน บ.ไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด(มหาชน) 

225 นางสาว สกาวรักษ เชวงปาน บ.ไซเพรส เซมิคอนดักเตอร ปทท จก 

226 นางสาว ศิริยา หนุดพวง บริษัท สุชญา ฟูด จํากัด 
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227 นางสาว ณัฐตินี จันทรดํา บริษัท เอด ีเอ็กซเพรส จํากัด 

228 นาย วีระ แกวจินดา บ.อีสเทิรน เอเนอรจี้ พลัส จํากัด 

229 นาย ภควัต วิจิตรสาร ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

230 นาย นายวุฒิชัย ตังสกุล บริษัท บางกอก โพสต จํากัด (มหาชน) 

231 นาย ธนารักษ หีบแกว บริษัท วิสและบุตร จํากัด 

232 นางสาว กัลยาณี ผอนนอก เอลีท คราฟท เปเปอร จํากัด 

233 นางสาว แพรชมภู ชะดูแท Pepsi cola 

234 นาย มนูญ อายุวะศรี บจก. ทาเรืออยุธยาและไอซีดี 

235 นาย ณัฐวุฒิชัย สีโน Myc 

236 นางสาว นาซีมะ ยูโซะ หจก.แพปลาเบอร11 

237 นางสาว ขนิษฐา เรืองจิตชัชวาลย บริษัท ซาฟราน เคบิน ลําพูน จํากัด 

238 นาย สุขสันติ อุทัยสงค SCM 

239 นาย อาทิตย ยะปน Thai Union Group Public Company Limited 

240 นางสาว ดารีญา หวังคะเด - 

241 นาย ปรัชญ พวงศิร ิ IBCI 

242 นางสาว วนิษา. นาคดนตรี บริษัท ไทย มงกุฎ กรุป จํากัด 

243 นาย ไวยวุฒิ ซื่อประเสริฐ พีไอ อินดัสทรี จํากัด สาขา 2 

244 นางสาว ณรินทร อาวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

245 นาย เจนณรงค สิทธิโพธิ์งาม SRT 

246 นาย นายฐกร วงษม่ัน บริษัท มารวย เรียลเอสเตท จํากัด 

247 นางสาว พรชิตา นอยคําพวง Nippon steel pipe (thailand)Co,.Ltd. 

248 นางสาว อรสิรา จินาวงศ การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอปราณบุรี 

249 นาย อิทธิพัทธ ศิริเวชพันธ บ.สหธาราวัฒน จํากัด 

250 นาย ธีรศักดิ ์บุตรธิยากลัด - 

251 นางสาว วิศนี ธนปยะวณิชย Freelance 

252 นางสาว นันทิยา แปนถึง บริษัท ซีพีแรม จํากัด (ชลบุรี) 

253 นาย อธิษฐ ปณณวัฒนานันท บริษัท แหนมดอนเมืองเจริญศรี มารเก็ตติ้ง จํากัด 

254 นางสาว สิรามล ขาวโรย ITD 

255 นางสาว สุภาวดี จันทรอุดม ปนทองกรุป 

256 นาย ธนนท ปรีแยม บริษัท อีสเทิรนเอเนอรจี้ พลัส จํากัด 
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257 นาย สุรินทร สีธิปอม บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร ไทยแลนด 

258 นางสาว น้ําฝน ดอกไม บริษัท กําแพงเพชรกรีนเอ็นเนอรยี่ จํากัด 

259 นาย ฐิติพงศ บัวสอน บ.นิสโก (ประเทศไทย) จํากัด 

260 นางสาว เสาวลักษณ พันธุนนท คิว เพาเวอร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

261 นาย ธนวัฒน  คาดสนิท KAO 

262 นาย วฤณ แสงอราม ITD 

263 นาย กลาณรงค อินตะวงค วิทยาลัยนอรทเทิรน 

264 นาย ทัศไนย กวิวังสานนท FCT 

265 นางสาว สิริยากร ศรีเจริญ - 

266 นางสาว สุรัสวดี สัมพันธ - 

267 นาย นัฐพงษ เตบุญมี บริษัท เจพี่เอ็ม ซอสเซส จํากัด 

268 นาย วีระพร ชูกลิ่น บมจ.ศูนยบริการเหล็กสยาม โรงงานระยอง 

269 นาย พินัย นาคสิงหทอง บริษัท คองช บิวดิ้ง แมททีเรียลส (ไทยแลนด) จํากัด 

270 นาย นายสิทธิศักดิ์ ฤกษดี บริษัท คองช บิวดิ้ง แมททีเรียลส (ไทยแลนด) จํากัด 

271 นางสาว วารุณี หนูอุดม บมจ. ไทยสตีลเคเบิล 

272 นาย ปยะนัฐ ไพโรจน บริษัท จี.ดี.โปรแพค จํากัด 

273 นางสาว จีราภรณ สอนพงษ บมจ. อิตาเลียนไทย 

274 นาย ธวัชชัย หินออน บริเอสชีแมนเนจเมนทจํากัด 

275 นางสาว ปวีณา แชมชอย บริษัทมุงเจริญไบโอเเมสจํากัด 

276 นางสาว มุขตาภา ภูงาม เทสโกเอ็นจิเนีย 

277 นางสาว ละออง. อุปมัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

278 นางสาว เจนจิรา รัตนศร ี บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จํากัด 

279 นาย นพกร พูลสวัสดิ์ บริษัท VRK SPECTRUM CO.,LTD 

280 นาย ภานุวัฒน แขกยงค บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท จํากัด 

281 นาย นัฐพร บุญช ู Scm 

282 นางสาว พัชราภรณ ใจเมตตา บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จํากัด 

283 นางสาว อมรรัตน เกษสุริยงค บริษัท วิสและบุตร จํากัด 

284 นางสาว พรพธู กองแกว บ.แอมคอรเฟล็กซิเบิ้ลระยองจํากัด 

285 นาย ธนาธิษณ สะกุมา บริษัท บีเอ็มท ีเอเชีย จํากัด 

286 นาย วิรพล สารจันทร บจก.โทเรไฮบริดคอรด (ประเทศไทย) 
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ชื่อสถานประกอบกิจการ/หนวยงาน 
  

287 นางสาว สุดารัตน พรหมครุฑ บริษัท มิคุน ิประเทศไทย จํากัด 

288 นาย อรุณ อินทรใจธรรม ซิเบลโกมิเนอรัล ประเทศไทย 

289 นางสาว ศุภนิดา ชงขุนทด บริษัท วีจีเอฟ แพลนท2 จํากัด 

290 นางสาว ศิริรัก จันทิมา บริษัท โนวา ออรแกนิค จํากัด(มหาชน) 

291 นาย ทิวากร เสาศิริ อิตัลไทยวิศวกรรม 

292 นาย ฉัตรชัย ขวัญแกว วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 

293 นาย กานต เนตรสวาง Nissan Motor(Thailand).Co.,Ltd. 

294 นาย นพรัตน เมืองสุวรรณ Fujikura Electronic Components (Thailand) Ltd. 

295 นางสาว รวินทนิภา หานตระกูล Fujikura Electronic Components (Thailand) Ltd. Lamphun Factory 1 

296 นางสาว ณัฐอนงค รัชสันต บริษัท โซโนโค(ประเทศไทย) จํากัด 

297 นาย กิติพัฒน ทองพม Cavallino services co.,Ltd 

298 นาย พงษรัฐ คงสิบ บมจ.เสริมสุข 

299 นางสาว วนาลี แจมศร ี บริษัท ชไนเดอร (ไทยแลนด) จํากัด 

300 นางสาว นนทพร จิตรีมิตร บริษัท คาราบาวตะวันแดง จํากัด 

301 นางสาว ชุติมนฑน บุญปนเชื้อ บริษัท ลําปางศิลปนคร จํากัด 

302 นาย ชัยวัฒน เจริญภักด ี บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จํากัด 

303 นางสาว ธีรนาฏ สุวรรณรัตน บริษัทแวนการด ฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด 

30๔ นางสาว ปญจปพัชรภร บุญพรอม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
 


