
 

 

 
(องค์
ปัญห

ลําดับ
๑ 
๒ 
๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

 

 ส
ค์การมหาช
หาออฟฟิศซิ

บ 
 ว่าร้อยตรีห

 นาย 
 หม่อมหล
 นางสาว 
 นางสาว 
 นางสาว 
 นาย 
 นาย 
 นาย 
 นางสาว 
 นางสาว 
 นาย 
 นางสาว 
 นางสาว 
 นาง 

 

หลักสูตร 

ณ โรงแร

ถา บั น ส่ ง
ชน )  ขอปร
ซินโดรมใน

ชื่อ -
หญิง สุดารัตน์

พิพัฒน์พ

วง อนันต์รตั

 ศศิ 

 กวินนา 

 ลิราวรรณ

สิทธิพร 

จาตุรนต์ 

สวิง 

 วิมลพันธ์

 อัญชุลี 

สุรกฤษฎ์ิ

 วาสินี 

 มุกอาภา 

อัจฉราวดี

 “การป้องกัน

รมอวานี ขอ

เ ส ริ ม ค ว า
ระกาศราย
นพนักงานส

- สกุล 
 หวาน

พงษ์ โลแก้ว

ตนกวี จรูญโร

สนิทวง

 รัตนขจ

ณ ชาคํามู

 พลเขต

 ใกล้จนั

รวยสูง

ธ์ ผ่านภู

ผิวอ่อน

ฎ์ิ บุญเรอื

ฦาแรง

 วงศ์สุย่

ดี ศรีธีระ

ประก
ผู้ได้รบัก

นปญัหาออฟ
วันท่ี ๒-

อนแก่น แอน

-------------

ามปลอดภั
ยชื่อ ผู้ ได้รับ
สํานักงาน”

เสร็จ บ
ว บ

รจน์ บ

งศ์ ณ อยุธยา T

จรจิตต์ บ

มูล บ

ตต์ บ

นอัด ก

งเนิน ก

เขียว บ

น บ

อง บ

ง N

ย N

ะวิโรจน์ บ

 

กาศรา
ารคดัเลือกเ

ฟฟศิซินโดร
-๓ สิงหาคม

นด์ คอนเวน

--------------

ภั ย  อาชี ว
บการคัด เลื
   รุ่นที่ ๒ 

บริษัท เกียรติ
บริษัท ที.ไอ.ที

บริษัท เอ็น วา

Triple T Bro

บริษัท โรงงาน

บริษัท โรงงาน

บริษัท ขอนแ

การไฟฟ้าฝ้าย

การไฟฟ้าฝ้าย

บริษัท อินฟุส

บริษัท ปตท ส

บริษัท ปตท ส

Nice Appare

Nice Appare

บริษัท แม็กซมิ

ายชื่อ 

เข้าอบรม 

รมในพนักงา
ม ๒๕๖๑  

นชั่น เซ็นเตอ

----------- 

อนามั ย  แ
ลือกเข้ารับ
  ดังมีรายช

ส
ติธนาขนส่ง จํา
ท.ี อีเล็คทรอนิ

าย เค ออโต้ อ

oadBand 

นทออวนเดชา

นทออวนเดชา

ก่นกล๊าส อินด

ยผลิตแห่งประ

ยผลิตแห่งประ

ส เมดิคัล จํากัด

 สผ โครงการสิ

 สผ โครงการสิ

el company

el company

มา่ อิเลคทรอ

 

านสํานักงาน

อร์ จังหวัด 

และสภาพ
บการอบรม
ชื่อต่อไปนี้

สถานประกอบ
ากัด (มหาชน)
นิคส์ จํากัด (ส

 ออโต้ โลจิสติก

าพานิช จํากัด

าพานิช จํากัด

ดัสทรี จํากัด 

ะเทศไทย เขื่อ

ะเทศไทย เขื่อ

ัด 

สนิภูฮ่อม 

สนิภูฮ่อม 

y limited Bra

y limited Bra

นิคส์ จํากัด 

 

น” รุ่นท่ี ๒ 

 ขอนแก่น 

พแวด ล้ อม
ม  หลักสูต
้ 

บกิจการ 
) 
สาขาขอนแก่น

กส ์(ประเทศไ

ด 

ด 

 

นอุบลรัตน์ 

นอุบลรัตน์ 

anch Chump

anch Chump

หน

 

ม ในก า ร ทํ
ร  “การป้อ

น) 

ไทย ) จํากัด 

phae 

phae 

น้า 1 / 4 

า ง าน  
องกัน

 



 
 

หน้า 2 / 4 
 

ลําดับ ชื่อ - สกุล สถานประกอบกิจการ 
๑๖ นางสาว รัชนก ผองสุข บริษัท แม็กซมิา่ อิเลคทรอนิคส ์จํากัด 
๑๗ นางสาว วรีวรรณ์ พุฒสิริโรจน์ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากัด 
๑๘ นางสาว นุจรินทร ์ สงมา บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากัด 
๑๙ นางสาว ณัฐพร จวนสาง บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 
๒๐ นางสาว นฤมล บุตะเขียว บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 
๒๑ นางสาว ศิรินภา พรมดี บริษัท เค.อาร์ อุตสาหกรรมพลาสติก จํากัด 
๒๒ นาย วรรธนะ บุตรรินทร์ บริษัท เค.อาร์ อุตสาหกรรมพลาสติก จํากัด 
๒๓ นาย สิฌากานต์ พลอาสา บริษัท แก่นขวัญ จํากัด 
๒๔ นาย ศรัญญ ู ใจหาญ บริษัท ไททัน สปอร์ตแวร์ จาํกัด 
๒๕ นางสาว ฐิติมา กําพุฒกลาง บริษัท ไททัน สปอร์ตแวร์ จาํกัด 
๒๖ นาง สุมาล ี สวัสด์ิ บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน(ไทยแลนด์)จํากัด 
๒๗ นางสาว ชุติมา สินปรุ บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน(ไทยแลนด์)จํากัด 
๒๘ นางสาว อรณี ถูวะศรี บริษัท ซี เค ชูส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
๒๙ นางสาว เนตรดาว น้อยโนนทอง บริษัท ซี เค ชูส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
๓๐ นางสาว ภัทราภรณ์ แพนพา บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC ขอนแก่น 
๓๑ นางสาว สุพัตรา คําควญ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC ขอนแก่น 
๓๒ นาย อานนท์ ไชยขาน ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต้นนํ้า เอ็นเนอร์ย่ี  
๓๓ นางสาว รัตติยา อ่อนสุระทุม ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต้นนํ้า เอ็นเนอร์ย่ี  
๓๔ นาย วรวิทย์ สาระตุ้ย บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด ฝ่ายโรงงานแปรรูปสกุรขอนแก่น 
๓๕ นางสาว ฐิติกุล แสนจ่าไกล บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด ฝ่ายโรงงานแปรรูปสกุรขอนแก่น 
๓๖ นางสาว แคทรียา พิมพ์คําไหล บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จํากัด 
๓๗ นางสาว พัชริดา สีชมภู บริษัท โตโยต้า อมตะ จํากัด 
๓๘ นางสาว ธัญญลักษณ ์ เหล่าบ้านค้อ บริษัท โตโยต้า อมตะ จํากัด 
๓๙ นาย วิทยา คําไพร บริษัท นํ้าตาลวังขนาย จํากัด 
๔๐ นาย ศิรุตม์ ศรีรับขวา บริษัท นํ้าตาลวังขนาย จํากัด 
๔๑ นางสาว วริศรา บุญอบ บริษัท ขอนแก่นแหอวน จํากัด สาขามหาสารคาม 
๔๒ นางสาว ปรีญา ไชยสันต์ บริษัท ขอนแก่นแหอวน จํากัด สาขามหาสารคาม 
๔๓ นาง จิรัชฌา องอาจวรกุล บริษัท คลังพลาซ่า จํากัด 
๔๔ นาย ฉลวย พระเมืองแก้ว ห้างหุ้นส่วนจํากัด สร้อยคําพัฒนกิจ  
๔๕ นาย ชยพล ทัพวิเศษ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) 
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ลําดับ ชื่อ - สกุล สถานประกอบกิจการ 
๔๖ นาย พงษ์เทพ วิเชียร บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) 
๔๗ นางสาว จิรนันท ์ ปัดทุมม ี บริษัท ขอนแก่น แอล.เอส.เค.มาร์เก็ตต้ิง จํากัด (มหาชน) 
๔๘ นางสาว นภัสวรรณ สิงห์สีโว บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวช่ัน จํากัด (มหาชน) 
๔๙ นางสาว จีรนันท ์ วงษ์ช้าง บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวช่ัน จํากัด (มหาชน) 
๕๐ นาย อนุกูล ศิลปาจารย์ บริษัท ขอนแก่นแหอวน จํากัด 
๕๑ นาย พจน์ ภาคภูมิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๕๒ นาย อุทัย ศรีทะจัก บริษัท ขอนแก่นเซรามิค จํากัด 
๕๓ นาย ธนกฤต วิษณุโยธิน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
๕๔ นางสาว นริสรา โสล ี บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ ๕๕ นาง รุ่งทิวา พยุงวิวัฒนกูล 
๕๖ นางสาว สุนิสา ฤทธ์ิมหา โรงพยาบาลขอนแก่นราม 
๕๗ นางสาว วนิดา บุตรโพธ์ิ โรงพยาบาลขอนแก่นราม 
๕๘ นาง จิรสุดา อรรคนิตย์ บริษัท สมชายซีฟู้ดส์ จํากัด สาขาขอนแก่น 
๕๙ นางสาว นงค์ลักษณ ์ มุ่งทองสิน บริษัท สมชายซีฟู้ดส์ จํากัด สาขาขอนแก่น 
๖๐ นาย ตรี ไกรศรีเลิศ ACS servicing (Thailand) 
๖๑ นาง พรพรรณ สกุลค ู คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๖๒ นางสาว ศิริภา ศรีเชียง บริษัท เอส ซี แครริเออร์ จํากัด 
๖๓ นาย พงษ์ศักด์ิ ธรรมประกอบ บริษัท เพ่ิมพูนพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด 
๖๔ นางสาว สุภาวรณ์ โยธการี บริษัท เพ่ิมพูนพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด 
๖๕ นาย สายสินธ์ุ อุทัยแสน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอนํ้าพอง 
๖๖ นาง วิไลลักษณ ์ บุญชู การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอนํ้าพอง 
๖๗ นางสาว มาลิษา สุวรรนไตร บริษัท ไทยนํ้าทิพย์ แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด 
๖๘ นางสาว ปณิตตา หิรัญญาภรณ ์ บริษัท ไทยนํ้าทิพย์ แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด 
๖๙ นาง พัชรามาศ สกุลหอม บริษัท ช ทวี จาํกัด (มหาชน) 
๗๐ นางสาว ณัฎฐชา อุทธสิงห์ บริษัท ช ทวี จาํกัด (มหาชน) 
๗๑ นาย ปริญญา ทีมวิวรรษน์ บริษัท กระเบ้ืองหลังคา ซี แพค จํากัด 
๗๒ นางสาว นาเดีย ศรีระษา บริษัท กระเบ้ืองหลังคา ซี แพค จํากัด 
๗๓ นางสาว ราตรี สมมะนา บริษัท โรงงานพัฒนาการเกษตรขอนแก่น จาํกัด 
๗๔ นางสาว วนิดา พวกพระลับ บริษัท โรงงานพัฒนาการเกษตรขอนแก่น จาํกัด 
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หมายเหตุ 

๑. ให้ผู้เข้ารับการอบรม ดาวน์โหลดใบอนุญาตเข้ารับการอบรม (ให้ผู้บริหารลงนามเท่าน้ัน) นํามามอบให้
เจ้าหน้าที่ในวันอบรมวันแรกของการอบรม  

๒. ผู้ที่มีรายช่ือดังกล่าวข้างต้น หากไม่เข้ารับการอบรม สสปท. ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาการเข้าอบรมใน 
หลักสูตรอ่ืนที่ สสปท. จัดขึ้นต่อไป  

๓. เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ผู้เข้าอบรมลงทะเบียนและเข้าร่วมพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องคอนเวนช่ัน ๓ 

  


