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ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนา 
การปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัยในงานคลงัสินคา้และขนส่ง  

(Warehouse & Transportation Safety Performance) รุ่นที่ ๓ 
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ณ  โรงแรมแคนทารี บางปะกง จงัหวัดชลบุร ี
 

ตามท่ีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
ก าหนดจัดสัมมนาหัวข้อ การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในงานคลังสินค้าและขนส่ง รุ่นที่ ๓ โดยด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์และปิดรับสมัครไปแล้วนั้น 

 

สถาบันฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๔๐ ท่าน  โดยผู้เข้าสัมมนา 
ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 2 เข็ม และมีผลการตรวจหาเชื้อด้วย ATK หรือ RT-PCR (ภายใน 72 
ชั่วโมงก่อนเข้าสัมมนา) และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด  ทั้งนี้หากไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนา 
ในวันดังกล่าวได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่พ่ือขอยกเลิกสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนามายังอีเมล supachai.s@tosh.or.th  
ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
  

ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 
  

1.  นาย อริย์กันตา ค าไหม บริษัท แคบริค(ไทยแลนด์) จ ากัด 
2.  นางสาว สุนทรีญา สิริสุนทรเจริญ BVCPS (Thailand) Limited 
3.  นางสาว ศิรินารถ ศิริวัฒพงศ์ บริษัท การบินไทย จ ากัด( มหาชน) 
4.  นางสาว ศิริรัก จันทิมา บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) 
5.  นางสาว พนิดา  สามชูศรี บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จ ากัด 
6.  นางสาว สุดาวรรณ ลี่ไพฑูรย์ บริษัท พรชัย ซัพพลาย จ ากัด 
7.  นางสาว อัษมาพร  อาด า F&N Dairies 
8.  นางสาว อรุณกาญจน์ อุดมฤทธิ์ ThaiAirasia 
9.  นาย เริงชัย เกริ่นกระโทก บริษัท ทัต ฮง (ประเทศไทย) จ ากัด 
10.  นางสาว ธิติกานต์ พลเพชร Ceva logistics  
11.  นาง เกษราพร อิสราสิริ Mon logistics group 
12.  นาย ณรงค์เดช ก๋งม้า บริษัท อาเจไทย จ ากัด 
13.  นาย อนิวรรต ไมตรีจิตต์ DHL Distribution 
14.  นางสาว สุภัสสร สังข์ลา บริษัท โอกุระ คลัทช์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
15.  นางสาว สมพร  จงราช บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
  

ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 
  

16.  นาย กุลธร อภิบาลศรี Valeo Thailand 
17.  นางสาว บุญล้ า สืบทอง Innovation Tech 
18.  นางสาว ณฐมณฑ์  เกิดแสง บริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อินดัสเทรียล ประเทศไทย จ ากัด 

19.  นาย สุธี ฤกษ์รัชนีกร บริษัท รีนุส โลจิสติกส์ จ ากัด 
20.  ส.อ.ภฤศ   สุปะวะโรทัย บริษัท อินเตอร์คอนทิเนนทัล จิวเวลเลอรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด (มหาชน) 

21.  นางสาว ชเนตตี สวัสดิ์ศรี บริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ ากัด 
22.  นางสาว ปุริมปรัชญ์ ชัยโยธา บริษัท แอลเอฟโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
23.  นาย โฆษิต  เย็นสุข Indorama Petrochem Limited 
24.  นางสาว ธีราพร สุขปราณี บริษัท แอปโก ออโต้บอด้ี แอนด์ ดายส์ จ ากัด 
25.  นาย อภิสิทธิ์ พบสวัสดิสุข บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัด 
26.  นางสาว ธันยพร ฉายศรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร 
27.  นาย ธนิน สว่างยิ่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี 
28.  นางสาว จตุพร ตันกุละ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน 
29.  นางสาว กันยากานต์ อ านาจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท 
30.  นางสาว สุปรียา  แข่งขัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเทิง 
31.  นางสาว ขวัญชนก  สมภาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสันทราย 
32.  นางสาว ยุพยง หมั่นกิจ บริษัท เอ็มโอแอลคอนเทนเนอร์เช็นเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด 
33.  นางสาว กาญจน์ชนก เกียรตินฤมล บริษัท ไทยน้ าทิพย์ จ ากัด 
34.  นางสาว พักตร์จิรา พิมสาร Suntory Beverage and Food (Thailand) Co.,Ltd. 
35.  นาย วินัย ทาอ่อน บริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ ากัด 

36.  นาย ศักดิ์ชาย เมืองสว่าง บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จ ากัด 
37.  นาย ปริญญา ยอดโยธี SC Management Co.,Ltd. 
38.  นาย ดรณ์ รมย์กรณ์ บริษัท พี.เอ็ม.เอ.พี.อาร์ จ ากัด 
39.  นาย ระพีพงศ ์ โรจน์สัตตรัตน์ บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
40.  นาย ณัฐวุฒิ สมนันชัย บริษัท ทินกรเคมีคอลแอนด์ซัพพลาย จ ากัด 

 


