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ลําดับ ชื่อ - สกุล สถานประกอบกิจการ 
๑๖ นาย สิทธิพงษ์ กวางแก้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี 
๑๗ นางสาว ปรียานุช แย้มเดช บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จํากัด 
๑๘ นางสาว นํ้าผึ้ง โพธ์ิเอ่ียม บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จํากัด 
๑๙ นางสาว ปัทมาภรณ์ หลําดี บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 
๒๐ นางสาว เบญจมาศ คําเขื่อน บริษัท เจียกเจมิ จํากัด 
๒๑ นาง วารี รูปเขียน บริษัท เจียกเจมิ จํากัด 
๒๒ นางสาว สุพัตรา สิงห์สา บริษัท ดับบลิวเอ็มไอ ไวร์เมช จํากัด 
๒๓ นางสาว ทัศวรรณ ภู่ศิลป์ บริษัท ดับบลิวเอ็มไอ ไวร์เมช จํากัด 
๒๔ นางสาว ลินดา คันทา บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จํากัด 
๒๕ นาย กฤชกร ไทยสุรินทร ์ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จํากัด 
๒๖ นางสาว นิโลบล ทองประเสริฐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ 
๒๗ นาง รุ่งอรุณ สิกขะมณฑล บริษัท มงคลสมัย จํากัด (โรงงานสุราจังหวัดอุตรดิตถ์) 
๒๘ นาย ศรีพจน์ มีวรรณสุขกุล บริษัท มงคลสมัย จํากัด (โรงงานสุราจังหวัดอุตรดิตถ์) 

๒๙ นาง ภัทรานิษฐ ์ เครือประเสริฐ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จํากัด 
๓๐ นางสาว ลลิตา ขุนอินทร ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
๓๑ นางสาว พรสุดา สมบาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอโคกสําโรง 
๓๒ นางสาว นันทิกานต์ สุทธวงค์ บริษัท ชุ้งค ์คาร์บอน เทคโนโลยี จํากัด 
๓๓ นาย บุญญฤทธ์ิ คําเคร่ือง บริษัท ลําปางศิลปนคร  จํากัด 
๓๔ นางสาว กมลชนก ศรีแปงวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
๓๕ นางสาว ชัญญา จิตอารีย์ บริษัท สมีาธุรกิจ จํากัด 
๓๖ นางสาว สายทิ้ง หิริโอ บริษัท บอด้ี แฟช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด 
๓๗ นางสาว ลลิตา ป่ินประยูร บริษัท พรซีิช่ัน พลาสติก จํากัด 
๓๘ นางสาว ภัสสรา เทียนขาว บริษัท พรซีิช่ัน พลาสติก จํากัด 
๓๙ นางสาว รวิวรรณ์ ทองโชติ องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนเลื่อน 
๔๐ นาย ทเนตร์ แก้วเกตุมะณี องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนเลื่อน 
๔๑ นาย ปรีดา สกุลโต คลังปิโตรเลียมนครสวรรค์ บรษิัท ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) 
๔๒ นาย จิรายุ โพธ์ิอ่อน คลังปิโตรเลียมนครสวรรค์ บรษิัท ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) 
๔๓ นางสาว อภิรดี ทองคําแแท ้ บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จํากัด 
๔๔ นางสาว เพชรไพริน ระรื่น บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จํากัด 
๔๕ นางสาว อัญกานต์ บุญยะรัตน์ บริษัท เดอะฟินิกซ์ 99 จํากัด 
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ลําดับ ชื่อ - สกุล สถานประกอบกิจการ 
๔๖ นางสาว นํ้าผึ้ง บํารุงศรี บริษัท เดอะฟินิกซ์ 99 จํากัด 
๔๗ นาย เสรี ธาตะรูปะชีวิน บริษัท เย่ือสีแ่ควขนส่ง จํากัด 
๔๘ นางสาว อัจจิมา บุปผา บริษัท เย่ือสีแ่ควขนส่ง จํากัด 
๔๙ นางสาว ปัทมา อินทพันธ์ บริษัท เจรญิภัณฑ์โฮมแอนด์ลิฟว่ิงเซ็นเตอร์ จํากัด 
๕๐ นาง นธีทิพย์ เพียร์เกิด บริษัท เจรญิภัณฑ์โฮมแอนด์ลิฟว่ิงเซ็นเตอร์ จํากัด 
๕๑ นาย วัฒนา เค้าโนนคร้อ บริษัท เกษตรไทย (รวมผล) จาํกัด (มหาชน) 
๕๒ นางสาว ณัฐธิชา เพ่ิมพิพัฒน์ บริษัท เกษตรไทย (รวมผล) จาํกัด (มหาชน) 
๕๓ นางสาว ศิรรินทร ์ พรสิทธ์ิรวิกุล บริษัท โตโยต้านครสวรรค์ 1981 จํากัด 
๕๔ นางสาว นันทนา รัตนวร บริษัท โตโยต้านครสวรรค์ 1981 จํากัด 

นางสาว วันดี สุโพธ์ิ บริษัท โตโยต้านครสวรรค์ 1981 จํากัด ๕๕ 
 

 

ภาครฐัและองค์การมหาชน 

ลําดบั ชื่อ-สกุล สถานประกอบกิจการ 
๑ นาย      สานิตย์        ป้ันสังข์ ศูนย์ความปลอดภัยในการทํางานเขต 6 
๒ นาย      ทรนง          กลิ่นด่านกลาง ศูนย์ความปลอดภัยในการทํางานเขต 6 

 

 

หมายเหตุ 

๑. ให้ผู้เข้ารับการอบรม ดาวน์โหลดใบอนุญาตเข้ารับการอบรม (ให้ผู้บริหารลงนามเท่าน้ัน) นํามามอบให้
เจ้าหน้าที่ในวันอบรมวันแรกของการอบรม  

๒. ผู้ที่มีรายช่ือดังกล่าวข้างต้น หากไม่เข้ารับการอบรม สสปท. ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาการเข้าอบรมใน 
หลักสูตรอ่ืนที่สสปท. จัดขึ้นต่อไป  

๓. เริ่มลงทะเบียน เวลา ๐๘:๐๐ – ๐๙:๐๐ น. 

 
  


