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ประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือกเขารวมสัมมนา 
การปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัยในงานคลังสินคาและขนสง  

(Warehouse & Transportation Safety Performance) รุนที่ ๒ 
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ 

ณ  โรงแรม แคนทารี โคราช  จงัหวดันครราชสีมา 
 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล 
  

ชื่อสถานประกอบกิจการ/หนวยงาน 
  

1.  นางสาว กนกอร  ตระกูลศรี บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน)  

2.  นาย กษิณ สงิหวรวงศ บริษัท แวนการด ฟูดส (ประเทศไทย) จาํกัด 

3.  นางสาว กญัญา   ชนุเกาะ บริษัท สมศักดิ์ทรานสปอรต จํากัด 

4.  นาย กติติ กันทะไชย บริษัท นิสา รุงเรืองซัพพลาย จํากัด 

5.  นางสาว คณิตา ไพรสงิห บริษัท มารส เพ็ทแคร(ประเทศไทย) จํากัด 

6.  นาง จิรัชฌา องอาจวรกุล บริษัท คลังพลาซา จํากัด 

7.  นาย ฉลวย พระเมืองแกว หางหุนสวนจํากัดสรอยคําพัฒนกิจ 

8.  นางสาว ชลธิชา กระแสกลาง บริษัท แมร่ีแอน แดร่ี โปรดักส จํากัด 

9.  นาย ชยัวัฒน วงศเบญจรัตน บริษัท นครชัยทัวร จํากัด 

10.  นางสาว ฐนิดา เอี่ยมละออง บริษัท เยนเนรัล สตารช จํากัด 

11.  นาง ณัชนันท สรรควิวัฒน บริษัท นาซาไฟรโปรดัคสแอนดเซฟต้ี จํากัด 

12.  นาย ณัฐพงษ พกทรัพยหิรัญ บริษัม คิวทีซี จํากัด 

13.  นางสาว ณัฐพิชชา ธรรมชอบ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด 

14.  นางสาว ดวงใจ เกลอกระโทก บริษัท สงวนวงษอุตสาหกรรม จํากัด 

15.  นาย ธนวัฒน อรรถธีระพงษ บริษัท คารกิลลสยาม จํากัด 

16.  นางสาว ธัญญรัตน หิรญัมูล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด 

17.  นาย นที พันธโพธิ ์ บริษทั สยามแกส แฮนด ปโตรเคมีคลัส จํากัด (มหาชน) 

18.  นาย นิติธร บึงทอง บริษัท นาซาไฟรโปรดัคสแอนดเซฟต้ี จํากัด 

19.  นางสาว บษุยมาศ ทองงามดี การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอตะพานหิน 

20.  นางสาว ปริญญดา  ออนวงษ บริษัท แปงไทย จํากัด 

21.  นางสาว ปวีณา ชื่นตา SV INSULATION  

22.  นาย พงศธร  พรสวัสด์ิ บริษัท เซไกคัลเลอร จํากดั 

23.  นาย พงษรัฐ คงสิบ บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 
  

ชื่อสถานประกอบกิจการ/หนวยงาน 
  

24.  นางสาว มณัชยา ศรีตะปญญะ บริษัท ดับเบิ้ลวิง จํากัด 

25.  นาย เมธี  วิเศษแสงศรี บริษัท ซันเม็ททัล  จํากัด 

26.  นางสาว รุงประภา เดชวิชิต ศนูยกระจายสินคา ทีดี ตะวันแดง (โนนสูง-นครราชสีมา) 

27.  นางสาว วรรณวิสา  วอสูงเนิน บริษัท เอบิโก แดรี่ ฟารม จํากัด 

28.  นางสาว วันวิสาข พิทักษสกุลถาวร บริษัท เค เอ็นเตอรไพรส 2020 จํากัด 

29.  นางสาว วิภาพร ดวงจันทร บริษัท หนิวบี จํากัด 

30.  นาย สมพร เทาพุดซา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน) 

31.  นาย สรายุทธ ปจสาไพ การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

32.  นาย สวัสด์ิ  นาคดี บริษัท ทิปโกแอสฟลท  นครราชสีมา จํากัด (มหาชน) 

33.  นางสาว สาวิตรี   เหวขุนทด  หางหุนสวนจํากัดสามดีบริการ 

34.  นางสาว สิริรตัน ชอยแสง บรษิัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด สาขาเอฟดีซี 

35.  นางสาว สุดาทิพย พิทักษสกุลถาวร หางหุนสวนจํากัดสยาม เค สหขนสง 

36.  นางสาว สุดารตัน  ชุตินทร บริษัท หนิวบี จํากัด 

37.  นางสาว สุรีรตัน เวินขุนทด หจก.สยามเค สหขนสง 

38.  นางสาว แสงดาว สองสูงเนิน บริษัท คารกิลลมีทส ไทยแลนด (จํากัด) โรงงานอาหารสัตวนครราชสีมา 

39.  นาย อนุรักษ สิริมงคลวัฒน บริษัท เนเด็ค (ประเทศไทย) จํากัด 

40.  นาย อนุวัฒน เถ่ือนวงษ บริษัท แมร่ีแอน แมร่ีแอน โปรดักส จํากัด 

41.  นางสาว อาทิตยา ดีประเสริฐ การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 

42.  นางสาว อุบลวรรณ  นิวงษา บริษัท พรีเมียรไบโอเอนเนอรจี จํากัด 

43.  นางสาว ไอยเรศ  บุญเกิด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

44.  นางสาว แกวกมล บุญเรอืง บริษัท พรีเมียรควอลิตี้สตารช จํากัด 

 
 
หมายเหตุ  
 

๑. ผูเขาสัมมนาตองแสดงหลักฐานการฉีดวัคซนีปองกันโควิด 2 เข็ม และมีผลการตรวจหาเชื้อดวย ATK หรือ 
RT-PCR (ภายใน 72 ชั่วโมงกอนเขาสัมมนา)  และตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันโควิดอยางเครงครัด 
 

๒. หากไมสามารถเขารวมสัมมนาในวันดังกลาวได กรุณาแจงเจาหนาที่เพื่อขอยกเลิกสิทธิ์การเขารวมสัมมนา
มายังอีเมล supachai.s@tosh.or.th  ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕  


