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ประกาศรายชื่อผูเ้ข้าสมัมนา 
งานสัมมนาออนไลน์ด้านความปลอดภัยและอาชีอนามัย (ภาคเหนือ) ประจ าปี 2565  

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ 
 

ตามที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
( อ ง ค์ ก า รมหาชน )   ก า หนดจั ด สั ม มน าออน ไลน์ ด้ า นคว ามปลอดภั ย และอาชี อน ามั ย   
(ภาคเหนือ) ประจ าปี 2565  วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕  โดยด าเนินการประชาสัมพันธ์และปิดรับ
สมัครไปแล้วนั้น 

 
สถาบันฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ จ านวน ๓๖๑ ท่าน   

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ได้จัดส่งลิ งก์ เข้าร่วมสัมมนา ไปยังอี เมลของท่านแล้ว  หากยังไม่ ได้รับอีเมล 
กรุณาติดต่อแจ้งเจ้าหน้าทีม่ายังอีเมล  trainingtosh@gmail.com  เพ่ือขอรับลิงก์ก่อนวันสัมมนา 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
  

ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 
  

1.  นาย สราวุธ พรหมหากุล Kor Tawee Sup 

2.  นาย สงัด  พิรมทอง บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จ ากัด 

3.  นาย ศุภเดช นิยมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

4.  นางสาว สุมิตรา แถมสุข บริษัท อินเตอร์เทค สเปคเชียลตี้กลาส จ ากัด 

5.  นาย ชลอ ศิริวงศ์ บมจ ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์  

6.  นางสาว พรนภา ปัญจมาตย์ บริษัท ทัสคันคอน จ ากัด 

7.  นางสาว ปวีณา บริรักษ์ บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

8.  นาย ปฏิภาณ  ภาเรือง พูลสวีทเชียงใหม่ 

9.  นาย นิคม ต๊ะกาบโค บริษัทเจ้าคุณเกษตรพืชผล จ ากัด 

10.  นาย พิชิต ปลอดโปร่ง บ.เยาวราช 

11.  นาย พงษ์พะณัฐ แสงห้าว บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จ ากัด โรงงาน ๕ 

12.  นาย ศุภกร กาววิลัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิริกิติ์ 

13.  นาย ปองพล ปลิวมา บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จ ากัด  

14.  นาย ทวีศักดิ ์ สุบินนิมิตรศรี บมจ.ไทยโพลีคอนส์ 

15.  นางสาว อัจฉรา  โพธิ์แก้ว บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จ ากัด (โรงงาน 4) 

16.  นางสาว เมลีกานต์ เฟยธิวงค์ บริษัทเชียงใหม่โพลสตาร์ (1992) จ ากัด 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
  

ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 
  

17.  นางสาว สิริอร โทณวรรณากร Wire & Wireless  

18.  นางสาว พลอยไพลิน วิใจลอม บริษัทแม่สอดพลังงานสะอาด จ ากัด 

19.  นาย นเรศ  ทองใบ บ.ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จ ากัด โรงงาน 4 

20.  นางสาว สุทธิชา สีจ๊ะแปง บริษัท เค.พี. อะโกร อินดัสทรี้ จ ากัด 

21.  นางสาว ศิริรัตน์    สิทธิศร บริษัท ไทสัน โพลทรี่(ไทยแลนด์) จ ากัด 

22.  นางสาว อรุณี  จามจุรี บจ. เอสดี เซอร์วิส 

23.  นาย สมพล ภาระเปลื้อง บ.บางกอกฟอยล์ จ ากัด 

24.  นางสาว ธัญญ์นิภา อุ่นทวง บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จ ากัด  

25.  นางสาว เบญญาทิพย์  บุตรทิพย์ ส านักงานสวัสดิการเเละคุ้มครองเเรงงานจังหวัดพังงา 

26.  นางสาว สุดาพร เภาพาน บริษัทเจ้าคุณเกษตรพืชผล จ ากัด 

27.  นาย สุณัฐชัย  จินดาศรี บริษัท แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

28.  นางสาว ชลิตา โกอินต๊ะ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จ ากัด 

29.  นางสาว นุชจิรัตน์ โรจนทัต บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

30.  นางสาว มุกมณี พัฒศรี บริษัท โทโยนากา(ไทยแลนด์)จ ากัด 

31.  นางสาว ณัฐฏณิชา เสมบุญหล่อ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

32.  นาย ชัยมงคล ภาระษี กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ 

33.  นาย สุรุสดิน สูหลง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชาติกิติออยล์ 

34.  นาย เสวีย์  พุทธิชัยบงกช บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ ากัด 

35.  นางสาว กุลธิดา อักษรเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

36.  นางสาว พรมณ ี พันหล่อมโส Tyson Poultry (Thailand) Limited (Plant 2) 

37.  นาย จิรโชติ วงษ์นอก บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด 

38.  นางสาว ธนิกา ติงสะ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 

39.  นาย จริาทรัพย์  กิจการสังวร บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จ ากัด 

40.  นาย เทวินทร์  วชิรศักดิ์โสภานะ Schimmer Metal Standard Co.,Ltd. 

41.  นาย จิรศักดิ ์ทองอยู่   

42.  นาย อริยะ ลายกาญจนไพบูลย์ การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏบิัติการภาคเหนือ 

43.  นางสาว วิศนี ธนปิยะวณิชย์ Freelance 

44.  นาย ปัญญวัฒน์ หาญวงษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรีภู่พิสิฐ 

45.  นางสาว สุรัสวดี สัมพันธ์ สสค.ล าปาง 

46.  นาย ปริญญา ยอดโยธี NP marine Co.,Ltd. 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
  

ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 
  

47.  นางสาว พัทธนันท์ ผลงาม บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

48.  นางสาว ณัฐธิดา ยอดโยธี SC Management Co.,Ltd. 

49.  นางสาว กาญจนา  กมลสิทธิชัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

50.  นางสาว นิภาพร ค าหลอม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

51.  นางสาว ราตรี นาดี บริษัท อัมชิ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

52.  นาย อุทัย  เอ่ียมสี บ.มั่นคงเคหะการ จ ากัด 

53.  นาง กมลวรรณ  เสียงเย็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 

54.  นางสาว ปณตพร แสนสุภา บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จ ากัด สาขาสารภี 

55.  นาย ภูริณัฐ ค าน่าน บริษัท เเม่สอดพลังงานสะอาด จ ากัด 

56.  นาย ชัยชนะ  เดชธนบด ี บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จ ากัด 

57.  นาย นันทศักดิ์ มิตรน้อย พร้อม เทคโน เซอร์วิส จ ากัด 

58.  นาย ณัฎฐวัฒน์  ธันวานนท์ บจก.ธนภักดี 

59.  นาย ธณกร พ่ึงพิมาย โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 4  

60.  นาย อังคาร โคตค า Ajinomoto engineering  

61.  นางสาว ชลิดา สมมะณา บ.อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

62.  นาย สิทธิโชค  สิทธิชารัตน ์ บริษัท เอ.ไอ.เทคโนโลยี จ ากัด 

63.  นางสาว เมธิณี กันทะเนตร บ.อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

64.  นาย กฤษฎา สินธุยา บ.อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

65.  นางสาว นัฐกานต์ มีช านาญ - 

66.  นาย ทัศไนย กวิวังสานนท์ - 

67.  นางสาว อภิมน ณ พัทลุง - 

68.  นาย พรชัย ศรีสังสิทธิสันติ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 

69.  นางสาว ชญานันทน์ บัญญัติ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ากัด 

70.  นางสาว วรางคณา สินธุยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

71.  นางสาว จารุณี เนตะวัน Vitaboost (Thailand) co.,Ltd. 

72.  นางสาว มะลิวัลย์ พวงมณี มกาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

73.  นางสาว ศิริพร  ชัยยศศรีชนะ โรงพยาบาลเสรีรักษ์ 

74.  นาย สุวรรณ หมู่เฮง กฟผ. ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ 

75.  นาง ขนิษฐา  เบญจจินดา ขนิษฐา 

76.  นางสาว สลักจิต ธานี Krones (Thailand) Co,.Ltd. 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 
  

ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 
  

77.  นาย สุรัตน์ จินต์สืบพงศ์ บ.ไบโอเจน ฟีดมิลล์ จ ากัด 

78.  นาย ทรงสิทธิ์ จันทรกานต์ บริษัท แอ็ดว้านซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคติ้ง จ ากัด 

79.  นาย หัน ครุฑเผือก บจก.ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์(ประเทศไทย) 

80.  นางสาว อัจฉรา จันทร์ขอดแก้ว บริษัท เชียงใหม่ เทมเปอร์ จ ากัด 

81.  นางสาว อริยาภรณ์ สินสมบัติ   YANO ELECTRONICS (THAILAND) LTD 

82.  นาย อิทธิพัทธ์   สิริเวชพันธ ์ สหธาราวัฒน์ จ ากัด 

83.  นางสาว ชุติเนตร บัวเผื่อน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

84.  นางสาว สุพิชฌาย์ น้อยค า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

85.  นางสาว จิรัฎฐ์ ผูกจิตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

86.  ว่าที่ ร.ต.หญิง  ศิริกัญญา ศรีสมุทร Freelance 

87.  นางสาว กนกวรรณ  อาจแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

88.  นางสาว บุณฑริกา เทพสุคนธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

89.  นาย ญาณภัทร นิลชนิภรณ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

90.  นางสาว วิวรรธณี  ทองด ี บริษัท พลังงานไทย จ ากัด 

91.  นาย อาชญาสิทธิ์  รักญาติสกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

92.  นางสาว อภิรดี ศรีโอภาส มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

93.  นาย รังสรรค์ สุนันต๊ะ บริษัทไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จ ากัด 

94.  นาย อนุรักษ์ อุตรเจริญ บริษัท พิบูลย์คอนกรีตจ ากัด 

95.  นางสาว นิชนิภา จันทร์รัสมี - 

96.  นางสาว ธีรนาฎ เตปินตา นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา 

97.  นาย สุทธิพงษ ์  ช่างลาย เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน  จ ากัด(มหาชน) 

98.  นาย สุนทร สิริทองวิไล Psp 

99.  นางสาว วิยดา อรัญญิก คิงส์มิลลิ่ง จ ากัด 

100.  นาย ธีระศักดิ ์ สันติทวีชนะ สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช 

101.  นาย ภูวิศ สุขยิ่งรุ่งเรือง บจก.  

102.  นาย กฤษฎา ศิลากุล สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 

103.  นาง ธนาพร บุญชู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

104.  นางสาว เกวลี วุฒิพิศาลสาตร์ บริษัท ไทสัน ฟีด (ไทยแลนด์) จ ากัด 

105.  นางสาว กัญญารัตน์ วิลัยพิศ บริษัทสยาม ซานชิน จ ากัด 

106.  นาย อภิชาติ อินทร์เป็ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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107.  นาย วิวัฒน์ ถาริน มหาวิทยาลัยพะเยา 

108.  นางสาว วราภรณ์ ใจบาล มหาวิทยาลัยพะเยา 

109.  นางสาว ภาวิณี ทองค า มหาวิทยาลัยพะเยา 

110.  นาย สุนทร   พยอมน้อย บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

111.  นาย ภาณุพงศ ์ ชัยวงศ์แสน มหาวิทยาลัยพะเยา 

112.  นางสาว บุญฑริกา หม้องาม บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จ ากัด สาขาเกาะคา 

113.  นางสาว กรณ์กณิศ  แสงดี บริษัท อ าพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จ ากัด 

114.  นางสาว ศิริลักษณ์  วีระค า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 

115.  นางสาว เวณิกา มูลใจ บริษัท อ าพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จ ากัด 

116.  นาย ประสงค์ ประกอบ บริไทยไวนิล จ ากัด 

117.  นางสาว ขนิษฐา สุทธิประภา บริษัท เซฟตี้ แล็บ จ ากัด 

118.  นางสาว อภิญญา เกตุรัตน์ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) 

119.  นางสาว จิรัชญา ศรีพลพรรค เชียงใหม่ริมดอย 

120.  นางสาว รวิภา จาระณะ หจก.แม่เมาะวงษ์วัน 

121.  นางสาว พิมพิกา ยอดค า บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด(มหาชน) 

122.  นางสาว สุปรียา  แข่งขัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเทิง 

123.  นางสาว อรทัย หวังสันติธรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

124.  นางสาว ชยุดา เก่งปสานคุณ เชียงใหม่ริมดอย 

125.  นาย ณัฐศักดิ์ อนันต์จินดา บ. ฤทธา จก. 

126.  นาย สมยศ อรุณภาคมงคล บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จ ากัด 

127.  นางสาว นวลจันทร์ ทาลี บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด(มหาชน) 

128.  นาย ยมนา  จ าปาศรี สถานประกอบกิจการรีไซล์เคิล 

129.  นาย ประกอบ  อินทร์ศรีนาง บริษัท  โซล่าโพลีแซค  จ ากัด 

130.  นาง อรทัย   ประสมจิตต์ เอสอีดับเบิ้ลยูทีโคราชจ ากัด 

131.  นาย ยุทธนา  โตพูล ซูมิโตโมอีเล็คตริกไวริ่งซิสเต็มส์ประเทศไทยจ ากัด 

132.  นาง ขวัญชนก เม่นสุวรรณ์ บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จ ากัด 

133.  นางสาว สุพัตรา  สิงห์สา บริษัท  ดับบลิวเอ็มไอ ไวร์เมช จ ากัด 

134.  นาย ประเสริฐ กุมภะวา บ.กลอลี่ คอนสตรัคชั่น จ ากัด(มหาชน) 

135.  นาย อมรชัย  ออมทรัพย์ Sumitomo Electric Wiring Systems (Thailand) Ltd. 

136.  นางสาว กัญญารัตน์ ยินดี Bangkok Lab & Cosmetic Co., Ltd 
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137.  นาย วันชัย บุญเกื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

138.  นาย ปภพ ประสิทธิเขตรกิจ บริษัท อุทัยธานี ไบโอ เอเนอยี่ จ ากัด 

139.  นาย วัฒนา จันทะโคตร บริษัท วีเอสเอส เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ ากัด 

140.  นาย จิรภัทร เชาว์วิศิษฐ์เสรี ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

141.  นางสาว พัสราพร ไพรวัลย์ บ.เช้งเก้อร์ (ประเทศไทย) จก. 

142.  นาย นพรัตน์ ค าปาน บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากัด 

143.  นาย รวินันทร์ ขันติวงศ์ บริษัท ไพรเวท อินเตอร์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด 

144.  นาย ประวิทย์  ปิดสุวรรณ์ บริษัทไปป์ไลน์ ครอสซิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

145.  นาย ธานี   ฤทธิรงค์ ป่าท ามา   

146.  นาย อภิวัฒน์ สุนทรมิตรภาพ  Drilling company 

147.  นาง สิทธิศักดิ์ ใหม่ปุ้ย บริษัท ยาโน่ อิเล็คทรอนิคส์(ประเทศไทย)จ ากัด 

148.  นาง ธนะวงค์ เวียงค า บริษัท ยาโน่อิเล็คทรอนิคส์(ประเทศไทย)จ ากัด 

149.  นาง อ าภา ในจิตต์ บริษัท ยาโน่ อิเล็คทรอนิคส์(ประเทศไทย)จ ากัด 

150.  นางสาว ชลาทิพย์ ปริยพงศ์พันธุ์ บริษัท ยาโน่ อิเล็คทรอนิคส์(ประเทศไทย)จ ากัด 

151.  นาย สอาด ธนะทรัพย์ทอง บริษัท ยาโน่ อิเล็คทรอนิคส์(ประเทศไทย)จ ากัด 

152.  นางสาว พัทธนันท์ ทิพย์สังวาลย์ ทองเฮง สโตน โปรดักท์ 

153.  นาย จิรภัทร หลงกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม ธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 

154.  นางสาว รินยุภา  สิงห์เสือ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

155.  นาย อนุชา  หิรัญวัฒน์ บริษัท ดิโอ อินโนเวชั่น จ ากัด 

156.  นาย นพกร พูลสวัสดิ์ VRK SPECTRUM  

157.  นางสาว ณัฐชยา เสาร์สุวรรณ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ 

158.  นาย นิพนธ์ ตั้งวิวัฒน์จินดา บจก.เอ็น เอช เค สตีล 

159.  นาง สุนิตรา ทองดี รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

160.  นาย สัภยา ม่อยเงิน บริษัท รักษาความปลอดภัยซีบีเอ็มแฟซิลิตี้ส์แมนเนจเม้นท์(ไทยแลนด์) จ ากัด 

161.  นางสาว น้ าฝน ศาลา บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์ 

162.  นางสาว รุ่งนภา ศรีสุจริตธรรม บริษ ท โชติฐกรณ์พิบูลย์ จ ากัด 

163.  นางสาว รุ้งทิพย์ แก้วแพง บริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) 

164.  นางสาว พิตรนรินทร์  หมวกเมือง บริษัท ฟูจิ นิฮอน ไทย อินนูลิน จ ากัด 

165.  นาย พิพัฒน์พงษ์ โลแก้ว คณะแพทยศาสตร์ 

166.  นาย อดิสร ปริสุทธิ์สุนทร Tokin Engineering Co.,Ltd. 
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167.  นาย ประสม  ประสาทงามเลิศ บริษัท ไทย-โทดะ คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด 

168.  นางสาว กัญญา   ชุนเกาะ บริษัท สมศักดิ์ ทรานสปอร์ต จ ากัด 

169.  นาง กรกนกพชร พินศิริ บริษัท จันทบุรี สตาร์ช จำกัด 

170.  นาย ณัฐวุฒิ ตั้งสุข บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

171.  นางสาว สุภัสสร สังข์ลา บ.โอกุระ คลัทช์(ไทยแลนด์)จ ากัด 

172.  นางสาว สุภาพร ตันตระกูล บมจ กุลธรเคอร์บี้ 

173.  นางสาว ลัดดาวัลย์ ครสิงห์ บริษัท ซิตี้ฟาร์ม อินเตอร์ฟู้ด จ ากัด 

174.  นางสาว สุกัญญา กระฉ่อน บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ ากัด(มหาชน) 

175.  นางสาว เสาวลักษณ์ พันธุ์นนท์ Q-Power Engineering  

176.  นางสาว แพรวพรรณ ปุคลิค บ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขา1 

177.  นางสาว พัชราภรณ์ พรมสอน บริษัท เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ จ ากัด 

178.  นาย เอกณัฏฐ์ เอี่ยมพิภักดิ์ RFS 

179.  นางสาว วิลาสินี  เดชโคตร บริษัท บางพลี คอตตอน อินดัสตรี จ ากัด 

180.  นางสาว อารยา ไทยนิรมิตร บริษัท ปิติ ฟูดส์ จ ากัด 

181.  นาย สามารถ สวาสดี บริษัท จัดหางาน มิตร เอ็นจีเนียคอนสตรัคชั่น จ ากัด 

182.  นาย เทอดไทย สารพิชญ์ ศูนย์สนับสนุนบริการที่2 

183.  นาย นิเวศน์ พันธุ์เดช บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป 

184.  นางสาว อุมาพร ทองสาดี บริษัท สยามไวร์ อินดัสทรี จ ากัด 

185.  นาย ธนาธิษณ์ พิชยะศุภนันท์ Italthai Engineering 

186.  นางสาว ทิวดี สหัชสันต ์ บริษัท ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

187.  นาง ญศวนันท์ หงส์พิริยะกุล บริษัท มอลลิเก้ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

188.  นางสาว ศุภางค ์ ปานพวงแก้ว บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จ ากัด 

189.  นางสาว วรรณา  ด้วงบาง บริษัท ไชยแมชชีนเนอร์ซัพพลายจ ากัด 

190.  นาย กิตติศักดิ์ ทองทัพไทย บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 

191.  นาย กิตติพงศ ์ ศรีบาล บริษัท D 7 

192.  นาย จีรวัฒน์ เจริญผล บ.ไทยนิปปอนสตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่นจ ากัด 

193.  นาย วิษกรณ์ กูลไขย์ MEE 

194.  นาย ไชยวัฒน์  หน่ายคอน เอ็มทีพี เซฟตี้ แอนด์ เซอร์วิส 

195.  นางสาว นิภาพรรณ บุญฤทธิ์ - 

196.  นาย สิรินทร์ เพชรนาคิน บ.ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจ ากัด(มหาชน) 
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197.  นางสาว จุฑารัตน์ ระดมสุข Ninjavan logistics (Thailand) 

198.  นาย อัสมี สาและ บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 

199.  นาย วิทยา บุญชุ่ม บริษัท ไทยฮะจิบัง จ ากัด 

200.  นางสาว นงนุช  ฉุยฉาย บริษัท เอลีทคราฟท์ เปเปอร์ จ ากัด 

201.  นางสาว ละออง  อุปมัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

202.  นาย หัชพร  หอมรส บริษัท ไทรทองซิสเต็มไลน์ จ ากัด 

203.  นาย นิรัน บุญทันเสน มหาวิทยาลัยพะเยา 

204.  นาย สุวิภาส เถื่อนลอย อาคาร เอไอเอ สาทร เทาเวอร์ 

205.  นางสาว ศิริญากร อู่เงิน บริษัท ธานินทร์ เอลน่า จ ากัด 

206.  นาย ชุมพล พานทอง บ.เอส.ที.เมนเทนแนนซ์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จก. 

207.  นาย ฉัตรชัย  ขวัญแก้ว วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 

208.  นางสาว สุริยาพร จันด า บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากัด(มหาชน) 

209.  นางสาว แสนรักษ์ แสนแสง มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

210.  นาง ขนิษฐา รุจิวศิน ศูนย์จัดจ าหน่าย บริษัทยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จ ากัด 

211.  นาย สรรพสิทธิ์ ฐิติวานนท์ ฮ่วงพาณิช 

212.  นางสาว ปภัสรา  นงย์เยาว ์ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จ ากัด (มหาชน)  

213.  นาย สวัสดิ์  ศรีจันทร์รัศมี บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จ ากัด (มหาชน)  

214.  นาง อธิวัฒน์ หายโศรก บ.ทริปเปิลทรี บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) 

215.  นาย สรพงษ์ วัชราการ Mice Management Co.,Ltd. 

216.  นาย อภิวัฒน์ พรมชาติ บจก.ทีดี ตะวันแดง 

217.  นาย เชษกานต์ ปงกาวงค์ 3BB 

218.  นาย วินัย ทาอ่อน บริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ ากัด 

219.  นาย ปัญญา  โภคา บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จ ากัด 

220.  นาย ธนาวุฒิ แก้วลอย วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 

221.  นาย ปกป้อง โอดค า วิทยาลัยเทคมาบตาพุด 

222.  นางสาว พิชชาภา  ค าฝั้น บริษัท ธานินทร์ เอลน่า จ ากัด 

223.  นางสาว อรุณกาญจน์ อุดมฤทธิ์ Thai Airasia X  

224.  นาย ไสว ธาราเกษมสัมพันธ์ บริษัทกัลฟ์ จะนะ กรีน จ ากัด 

225.  นาย อดุลย์ สมนาเมือง บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จ ากัด 

226.  นางสาว พนิดา ใจเขื่อนแก้ว บริษัท เจียไต๋ จ ากัด 
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227.  นางสาว ชัชฌญา วัฒนาสุวรรณ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จ ากัด 

228.  นางสาว สุกานดา จินดาเพชร บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด(มหาชน) 

229.  นางสาว จอมแก้ว หมายปูนกลาง - 

230.  นางสาว กมลชนก  อัฑฒากร บริษัท เอช ดี เค (ประเทศไทย) จ ากัด 

231.  นางสาว กิติยาพร เนื่องขจร บริษัท พรีเซิร์ฟ อะโกร โปรดักส์ จ ากัด 

232.  นางสาว จันทิมาภรณ์  ทองโสภณ บริษัท ซีเค ดิสเพนเซอร์ จ ากัด 

233.  นางสาว เสาวลักษณ์ ณ รังษร บริษัท อ-ีเอ็มพาวเวอร์เมนท์ จ ากัด 

234.  นางสาว อุดมลักษณ์  บุญนิคม เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)จ ากัด 

235.  นาย ฐกร  วงษ์ม่ัน บริษัท มารวย เรียลเอสเตท จ ากัด 

236.  นางสาว สุมาลี  กรัตพงษ์ บ.เค จี เลิศพันธ์ จ ากัด 

237.  นางสาว ปิยพรภัค ไกรสิงห์สมนึก เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

238.  นางสาว ภาณุภัค บัวขาว บริษัท เจซี มารีน เซอร์วิส จ ากัด 

239.  นาย สมบัติ พรหมสวรรค์ หจก เอส เอส เอ็นเตอร์ไพรส 

240.  นางสาว พีรดา เจียมจิตร G-steel 

241.  นาย ชวลิต ปานเดช CTPT service engineering  

242.  นางสาว กนกวรรณ ลาภแก้ว 3M Thailand Ltd. 

243.  นางสาว สุชาดา อวยจินดา - 

244.  นาย สิทธิวัฒน์ ชินเขว้า บริษัท ลัคก้ี ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จ ากัด 

245.  นางสาว หนึ่งฤทัย เย็นประสพ บริษัท RFS จ ากัด 

246.  นาย พฤกษ์ พรมเสน บจ.เอสซี แคริเออร์ 

247.  นาง มณีรีตน์ แสงเงิน บจก.เอเซียเหมืองแร่ 

248.  นางสาว เบญจพร  ขรณีย์ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จ ากัด 

249.  นาย สมบูรณ์ คงอิน บริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จ ากัด 

250.  นาย ธัชพงศ ์ วามะลุน บริษัท ธนภักดี จ ากัด 

251.  นาย กิตติภณ  ช่างวิโรจน์ BB TECHNOLOGY CO., LTD. 

252.  นางสาว สุวนันท์ บุตรดี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สาธิตเอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย 

253.  นางสาว สุกัญญา เจริญผล บริษัท นอร์ทเทอร์นกลาส จ ากัด 

254.  นางสาว หทัยรัตน์์  เพ็ชรนิล  บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ 

255.  นาย จิรัฏฐ์ ศศิพัชรพงษ์ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ ากัด (มหาชน) 

256.  นางสาว รุ่งนภา ฮวบสวรรค์ การประปานครหลวง 
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257.  นาง กัลย์รวี  เฉลิมพัฒนกุล Bangkok airways  

258.  นางสาว รุ่งประภา  เดชวิชิต ทีดี ตะวันแดง จ ากัด 

259.  นางสาว ศิริวรรณ ถาวร บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 

260.  นาย เฉลิมชัย พฤฒิรชตะ ธฤิทธ์ 

261.  นางสาว พิชยาพัชร์ ธรรมสมเพชร SC GROUP 

262.  นางสาว ภุมรินทร์  ผลพูล บริษัทธีภพ 

263.  นาย คุณากร  พรมวิชัย บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ ากัด 

264.  นางสาว นวพร ศรีอร่าม บริษัทไทยโฟม อินดัสตรี จ ากัด 

265.  นาย ชัยวัฒน์ สุวรรณสิททธิ์ เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 

266.  นาย ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์โฉม PP CHEMICALS CO.,LTD 

267.  นางสาว กฤษณา บูชาพันธ์ บริษัท เอสซีลอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

268.  นางสาว ชนกานต์ สกุลแถว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

269.  นาย สายัน  โพแค บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จ ากัด(มหาชน) 

270.  นางสาว จันทร์จิรา  ปัญญา โรงพยาบาลพิษณุเวช 

271.  นางสาว กัลย์กมล ถือทอง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง 

272.  นางสาว พิชญา วรนุช มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

273.  นาย ธิติสรรค์ นักค าพัธ์ - 

274.  นาย สมศักดิ์ พรอนันต์รัตน์ บริษัทพีพีอีคอนชัลเต้นท์ส จ ากัด 

275.  นาย โซเปียน มาหามะ บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จ ากัด 

276.  นางสาว เบญจวรรณ ศรีค า สถานีก่อสร้างไฟฟ้าแรงสูง 

277.  นางสาว ปริยาภรณ์  โทนหงส์สา Aisin Asia Pacific Co.,Ltd 

278.  นางสาว ชนิดา แกล้วกล้า SC Group 

279.  นาย สุรกิจ ช่วงโชต ิ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 

280.  นางสาว ยุภาวดี  แสนณรงค์ บริษัท มาสเตอร์ โกลฟ อินดัสตรี จ ากัด 

281.  นางสาว ไอยรดา ภมรพล สถาบันการบินพลเรือน 

282.  นางสาว เพ็ญนภา รัสสลาม - 

283.  นาย วาสุ สงวนศิร ิ ผู้สนใจทั่วไป (วิทยากรการขับรถเชิงป้องกัน) 

284.  นาย ณันฐวัฒน์  กฤษช านาญพงศ์ บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจ ากัด(มหาชน) 

285.  นาย เฉลิม ยาวิลาศ มทร.ล้านนา 

286.  นาย มงคล  แนบเนียน PRTR 
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287.  นาย ชนะศักดิ ์ ช านาญดี Mountaintop 

288.  นาย ชยิทธิ สร้อยเสนา อภิทาวน์ เชียงราย 

289.  ว่าที่รต.หญิง พรพนาวัล  ย้อยพลรบ บริษัทสุรีย์อินเตอร์ฟู้ดส์  จ ากัด 

290.  นางสาว สุกัญญา สามิลา สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ 

291.  นางสาว พัชรนันท์ ปานชื่น นาคากาวา ซังเกียว (ไทยแลนด์) จ ากัด 

292.  นาย ภราดร เทพพานืช บ.บูโรเวอร์ริทัส 

293.  นาย อัษฎางค ์ ขาวเหลือง บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จ ากัด(มหาชน) 

294.  นางสาว สุภาวดี ชิณหงส ์ บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง เซอร์วิส จ ากัด 

295.  นาย ภูมินทร์ จูมั่น บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง โลจิสติคส์ จ ากัด 

296.  นาย จตุพล  นามพุทธา เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม 

297.  นางสาว ปัณฑิตา มีสมบัติ Scgp 

298.  นางสาว วรกร วิวัชรากรกุล - 

299.  นางสาว ฐิติรัตน์ แก้วใส ไวร์เออ ออนด์ไวร์เลส จ ากัด  

300.  นางสาว นภัสสร นาประดิษฐ์ Wire&wireless  

301.  นาย พงษ์ศักดิ์  รุนกระโทก  มทร.อีสาน  

302.  นาย ณัฐจักร์ โพธิ์อ่อนจรูญ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

303.  นางสาว ชุติมา แผ่นชัยภูมิ บริษัท ผลธัญญะ จ ากัด ( มหาชน ) 

304.  นาย อนิวัธ ศาสตราชัย scm 

305.  นางสาว จารุชา อินทจักร์ สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ 

306.  นางสาว นิชาภา  ทรงวัฒนา บ.แมคคีย์หู้ด เซอร์วิสเซส ประเทศไทย จ ากัด 

307.  นางสาว มยุรี นาคศิธร บริษัท บางกอกฟอยล์ จ ากัด 

308.  นาย ธีรศักดิ์ ชาญรอบ SCM 

309.  นางสาว สุนิษา  เรืองธรรมรงค์ บริษ ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จ ากัด 

310.  นางสาว นพเก้า กุลสอนนาน Western digital  

311.  นางสาว ปภัสสรา ถาหล้าอินทร์ เอ็ม พี เจ ดีสทริบิวชั่นเซ็นเตอร์ จ ากัด 

312.  นาย อนันท์ จุลไกวัลสุจริต บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ  

313.  นางสาว อรอุมา ศรีผุย การไฟฟ้านครหลวง 

314.  นาย ธตรัฐ แสงทองสุข บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 

315.  นางสาว วรุณี ประเสริฐหล้า บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 

316.  นาย นัฐพงษ์ อุดนัน บริษัทอิตาเลี่ยนไทย 
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317.  นางสาว กฤษฎาพร บริกุล Essilor Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd 

318.  นางสาว พรพรรณ พลมาตย์ ยาโน่ อิเล็คทรอนิคส์(ประเทศไทย)จ ากัด 

319.  นาย การุณย์ การุณวงษ์ ยาโน่ อิเล็คทรอนิคส์(ประเทศไทย)จ ากัด 

320.  นาย อานนท์ สังคะรินทร์ เอสซี แมนเนจเมนท์ 

321.  นางสาว กุลณัฐ  สูงดี Italian-Thai Development PLC. 

322.  นางสาว สิชล ประสิทธิ์สาท บริษัท ชวนพัฒน์ จ ากัด 

323.  นาย มงคล เครือธง บ.ไบโอเจน ฟีดมิลล์ 

324.  นางสาว นารี   ล้อมวงษ ์ บริษัทท๊อปฟู้ดเอเชียจ ากัด 

325.  นาย วรินทร ทิพารดี Honda Engineering Asian Co., Ltd 

326.  นางสาว จิราพร ธงชัย บริษัท อีโฟร์ที จ ากัด 

327.  นาย พงศกร รุ่งโชติ - 

328.  นาย วรพชร  รัตนศุภสิน วิทยากรอืสระ 

329.  นาย จีรายุ สุริยะธรรม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หลักเหนือการช่าง 

330.  นางสาว ศุภนิดา ชงขุนทด บริษัท วีจีเอฟ แพลนท์2 จ ากัด 

331.  นาย นครินทร์ แก้วกฤติยานุกูร บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด 

332.  นางสาว ณิชกุล สีกาลัง Central food retail-FDC 

333.  นางสาว อถิญญา พระนา บริษัท สยาม ดีเสิร์ท จ ากัด 

334.  นาย กัมปนาท  โพธิใหญ่ บริษัทโกลบอล อินเตอร์ จ ากัด 

335.  นางสาว แสนรักษ์ แสนแสง - 

336.  นาย วุทธิชัย เวชสานนท์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

337.  นางสาว สกาวรักษ์ เชวงปาน  บ.ไซเพรส เซมิคอนดักเตอร์ ปทท จ ากัด  

338.  นาย รัชตะ จันทร์พาณิชย์ สถาบันการบินพลเรือน 

339.  นาย อธิป สาโรวาท สถาบันการบินพลเรือน 

340.  นาย จิตติพงษ์ สุจิตต์ BSACT 

341.  นางสาว ศิรินารถ ศิริวัฒพงศ์ บริษัทการบินไทย จ ากัด(มหาชน) 

342.  นางสาว พิไลลักษณ์  คนงาม บริษัทโกลบอล อินเตอร์ จ ากัด 

343.  นางสาว ภัสราภรณ์ รอดตัว บริษัท โกลบอล อินเตอร์ จ ากัด 

344.  นาย ธนัญชัย สารพัดโชค บมจ. การบินไทย 

345.  นาย ถิรวัฒน์ เทศะแพทย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะสมุย 

346.  นาย สุริยัณห์ ค าภิระ SCM 
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347.  นาย สมชาติ  ดีรอด MMC ELECTRONICS (THAILAND) LIMITED 

348.  นาย ณัฐิวุฒิ ขันก าเหนิด S. C. C. MANTAINNEN SERVICE COMPANY LIMITED 

349.  นาย ดนัย ครุฑวงษ์ บริษัทร่วมกิจ รุ่งเรือง คาร์ แคริเออร์ 

350.  นางสาว ปาลิตา สิงห์ชอม บริษัทร่วมกิจ ออโตโมทีฟ ทรานสปอร์ต 

351.  นางสาว พิมพ์พิชชา  วงศ์เห็นชอบ บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จ ากัด 

352.  นาย นรินทร์ พิลึก บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง เซอร์วิส จ ากัด 

353.  นางสาว กานดา มั่งค ามี ศรีราชา คอนสตรัคชั่น จ ากัด( มหาชน ) 

354.  นาย ทวีศักดิ์ ทองเกลียด SCM 

355.  นาย ธนเดช นิสัยด ี บริษัท ยูจิ้น (ประเทศไทย) จ ากัด 

356.  นางสาว นาฏอนงค์ แสงสุวรรณ์ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 

357.  นาย กิตินันท ์ นาวงค์ บริษัทปัญจพล ไฟเบอร์คอนเทนเนอร์จ ากัด 

358.  นางสาว อารียา วานิ บริษัท ปัญจพล ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จ ากัด 

359.  นาง หฤทัย   อุภัยพัด สมุนไพรหฤทัย 

360.  นาง ซอลีฮัน  ลาเต๊ะ บริษัทปัญจพลไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จ ากัด 

361.  นาย ศุภกิจ บริษัทปัญจพลไฟเบอร์คอนเทรนเนอร์จ ากัด 

 
 


