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ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
หัวข้อ : การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงปฏบิัติ ด้วย MDC 

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
ณ  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

 
ตามท่ีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  

ก าหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ : “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงปฏิบัติด้วย MDC”  วันที่ ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยด าเนินการประชาสัมพันธ์และปิดรับสมัครไปแล้วนั้น 

 

สถาบันฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนา จ านวน ๕๐ ท่าน และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ
ในประกาศนี้ แจง้ยืนยันการเขา้ร่วมสัมมนา มายงัอีเมล trainingtosh@gmail.com ภายในวนัที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
ทั้งนี้หากท่านไม่ด าเนินการแจ้งยืนยืนการเข้าร่วมสัมมนา สสปท. ขอให้สิทธิการเข้าร่วมสัมมนากับผู้ที่ลงทะเบียน 
ในล าดับถัดไป  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๐๖๑ ๔๒๐ ๑๓๗๓ 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล 

  

ชื่อสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 
  

1.  นางสาว วราภรณ์ ถ่อมกาย บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย 1964 จ ากัด 
2.  นางสาว จุตฑารัตน์ เผือกหอม บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จ ากัด (มหาชน) 
3.  นางสาว นิภาพรรณ บุญฤทธิ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี 
4.  นาย เอกณัฏฐ์ เอี่ยมพิภักดิ์ บริษัท อาร์เอฟเอส จ ากัด  
5.  นาย จตุพล   ค าลี บริษัท พสิษฐ์ ดีเวลลอปเมนต์ จ ากัด 
6.  นางสาว สาวิตรี อาภาศรีทองสกุล บริษัท เบิ้ตท์เชอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
7.  นางสาว ศิริรัก จันทิมา บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) 
8.  นาย กิติศักดิ์ ชลคีรี บริษัท เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ ากัด 
9.  นางสาว นฤมล ค าเปล่ง บริษัท ทรีบอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
10.  นางสาว วนิดา พลภูเมือง  Dana Spicer (Thailand) Ltd. 
11.  นางสาว สุชาดา  หงษ์จร บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จ ากัด 
12.  นางสาว กรรณธิมา  มีแก้ว บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จ ากัด 
13.  นาย ธีรยุทธ พงษ์โพธิ์ บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จ ากัด 
14.  นาย วิบูลย์  ผ่องสวัสดิ ์ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
15.  นางสาว ขนิษฐา  ยามดี บริษัท พีโอแอล เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด 
16.  นาย นคเรศ จันทร์ผาสุข บริษัท นิสสันดีเซล (ประเทศไทย) จ ากัด 
17.  นางสาว กรปภาภัส บุญไชย บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ (ลาดกระบัง1) 
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18.  นาย สมชาย  พรมอ๊อต ECOT 
19.  นาย อนุสรณ์ พินธุ บริษัท ข้าว ซี.พี. จ ากัด 
20.  นาย อริย์กันตา ค าไหม บริษัท แคบริค(ไทยแลนด์) จ ากัด  
21.  นาย ชวลิต  ชมมณี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
22.  นางสาว ชนม์นิภา กุลชาติสถาพร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา 
23.  นางสาว ขวัญตา  มนัสศิลา บริษัท โรแลนด์ ดิจิตอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด 
24.  นาย ชวัลวิทย์ อธิคมวรพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด 
25.  นางสาว ธัญมน ศรีชนะวัฒน์ DKSH (Thailand) 
26.  นางสาว เสาวลักษณ์ อ่อนศรี บริษัท กันกุล ยูทิลิตี้ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 
27.  นางสาว สุรีย์พร  อุดมวศินกุล การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
28.  นาย อภิวัฒน์ ยังวิลัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด 
29.  นาย อานนท์ เปียใหญ่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สวนสิน 
30.  นาย ศาสตราวุธ เวชบุตร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
31.  นางสาว อัญชลีญา บุญมา โปลิโฟม อุตสาหกรรม จ ากัด  
32.  นางสาว อัญชลี สุขศรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแกลง 
33.  นางสาว สุชาดา  หงษ์จร บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จ ากัด 
34.  นาย วฑัญญู ตั้งตระกูล บริษัท เอสเอชอีอี ออกไวเซอร์ จ ากัด  
35.  นาย อัมรินทร วังหลวง บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จ ากัด  
36.  นาย ธนัชชา  ฉลาดด ี บริษัท พีโอแอล เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด 
37.  นางสาว ณัฐวดี ปลื้มชิงชัย บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จ ากัด 
38.  นางสาว นารีรัตน์ แซ่ท้าว บริษัท เคอร์ท จ ากัด 
39.  นางสาว จิระประภา กล่ าเพชร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปลวกแดง 
40.  นาย ศาสตราวุธ เวชบุตร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
41.  นางสาว อารีรัตน์ สว่างวงษ์ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 
42.  นาย จีรพัฒน์ ศรีกันหา บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 
43.  นาย อริย์กันตา ค าไหม บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
44.  นางสาว ปวีณา  ศรีจันทร์ บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น เอ.ที. จ ากัด 
45.  นางสาว อรุณกาญจน์ อุดมฤทธิ์ Thai Airasia X 
46.  นางสาว วิภาพร  เดชาวัตบุษรากร NX Shoji (Thailand) Co.,Ltd. 
47.  นางสาว กรรณิการ์ กองอาสา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 
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48.  นาย ปฐวี จ าปาเทศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
49.  นาย สงัด   พิรมทอง บริษัท ไพฑูรย์กล่องกระดาษ จ ากัด 
50.  นางสาว วชิรญาณ์ ปัญวงค์ Berlidynaplast.com 

 
 
 
 

http://berlidynaplast.com/

