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ประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือกเขารวมสัมมนา 
การปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัยในงานคลังสินคาและขนสง  

(Warehouse & Transportation Safety Performance) รุนที่ ๑ 
วันที่ 10 มีนาคม ๒๕๖๕ 

ณ โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน จังหวัดนครสวรรค 
 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล 
  

ชื่อสถานประกอบกิจการ/หนวยงาน 
  

1.  นางสาว กฤษณา เถ่ือนยัง บริษัท สายลม ทรานสปอรต จํากัด 

2.  นางสาว กรรณิกา คงธูป บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด(มหาชน) 

3.  นางสาว ขวัญฤทัย  สงิหฮวบ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จํากัด 

4.  นางสาว จิตตานันท แกวผลึกไชโย บริษัท ฟูจิซีล แพคเกจจ้ิง 

5.  นาย ชยกร ยกกระบตัร TD Tawandang Nakhonsawan 

6.  นางสาว ณัฐชยา แกวดวง บริษัท ไรดานชาง จํากัด 

7.  นาย ณัฐพงษ บุญเพ็ง บริษัท อัลฟาเกิน จาํกัด 

8.  นาย ณัฐวุฒ ิการรักษา บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) 

9.  นาย ณันฐวัฒน  กฤษชํานาญพงศ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจํากัด(มหาชน) 

10.  นาย ธีระศักด์ิ ทาสะโก บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลบานไร จก. 

11.  นางสาว นภัสวรรณ  บํารุงเกาะ บริษัท ราชสีมา กรนี สตารช จํากัด 

12.  นางสาว นันทภัทร ถาคํา หางหุนสวนจํากัดภานุมาศ ทรานสปอรต 

13.  นาย นันทวัฒน อนนารี บริษัท ซีพีไออินเตอรพร้ินท จํากัด 

14.  นาย บญุญฤทธ์ิ  คําเคร่ือง บริษัท สกายลิงค โซลาร จํากัด 

15.  นาง บษุกร  กลัดอยู บริษัท ชวนิชคอนกรีต จาํกัด 

16.  นาง ปภาดา จักษใจวงศ หางหุนสวนจํากัดภานุมาศ ทรานสปอรต 

17.  นางสาว ประพิศ เพง็หวง  บริษัท เจริญภัณฑพาณิชย(1984) จํากัด 

18.  นาย ปวีณวัฒน โพธ์ิสงา บริษัท นีโอสยามโลจิสตดิสแอนดทรานสปอรต จํากัด 

19.  นางสาว ปวีณา  ศรีบุณยกุล บริษัท ฮีโร เอ็กซเพลส จํากัด 

20.  นางสาว ปวีณา ขาวสวย บริษัท ซี.ที.เค. อุตสาหกรรม จํากัด 

21.  นาย พนธกร บุญประคอง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

22.  นาย พากร ชมนา บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด(มหาชน) 

23.  นาย พิชัย ประเสริฐพานิช บริษัท ทีวีเอส เอสซิเอส โลจิสติกส แมเนจเมนท จํากัด 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 
  

ชื่อสถานประกอบกิจการ/หนวยงาน 
  

24.  นางสาว มุทิตา  ศาสตรศรี บริษัท เจริญภัณฑโฮมแอนดลิฟวิ่งเซน็เตอร จํากัด 

25.  นาย รัตนคเชนทร วงชารี บริษัท สินทองพ่ีนองขนสง 

26.  นางสาว วรรณนิศา กลิ่นดอกพุฒ บริษัท อีริคสัน ประเทศ จํากัด 

27.  นางสาว วิภาพร ดวงจันทร ศูนยกระจายสินคา J&T Express สุรินทร 

28.  นาย วิโรจน  อัมพาศุภโชค บริษัท คาราบาวตะวันแดง จํากัด 

29.  นาย สมพร    แจงทอง บริษัท เจรญิภัณฑโฮมแอนดลิฟวิ่งเซ็นเตอร จํากัด 

30.  นางสาว สมฤทัย รุจิมิอต บริษัท ไทยน้ําทิพย จําหัด 

31.  นางสาว สิรินดา อันติมานนท บริษัท เจรญิภัณฑพาณิชย(1984) จํากัด 

32.  นางสาว สิริลักษณ  มั่นนาค บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 

33.  นางสาว สุดารตัน ชุตินทร บรษิัท หนิวบี  จํากัด 

34.  นางสาว สุมณทา  จิ๋วสุข บริษัท เดอะ ฟนิกซ 99 จํากัด 

35.  นาย อนุสรณ  พินธุ บริษัท ขาวซีพี จํากัด 

36.  นางสาว อัญกานต  บุญยะวัฒน บริษัท เดอะ ฟนิกซ 99 จํากัด 

37.  นาย อัมรินทร วังหลวง บรษิัท จีจีซี เคทสิ ไบโออินดัสเทรียล จํากัด 

38.  นางสาว อาภาพร  ระเบียบ โรงพยาบาลสนามชัยเขต 

39.  นาย เอกชัย แกวเทวี บริษัท พี.พี.เอ็น โปรเฟสช่ันแนล โอเปอเรเตอร เซอรวิส 

40.  นาย โอฬาร  ทองประสาร บริษัท ชวนิชคอนกรีต จํากัด 
 

หมายเหตุ  
ผูเขาสัมมนาตองแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนปองกันโควิด 2 เข็ม และมีผลการตรวจหาเชื้อดวย ATK  
หรอื RT-PCR (ภายใน 72 ชั่วโมงกอนเขาสัมมนา)  และตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันโควิดอยางเครงครัด 


