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ลําดับ ชื่อ - สกุล สถานประกอบกิจการ 
๑๖ นางสาว รุ่งดาว น้อยเทพ บริษัท เกียรติเจริญ ซิต้ีพาร์ท จํากัด 
๑๗ นางสาว ชนม์นิภา กุลชาติสถาพร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา 
๑๘ นาย สิทธิพัฒน์ ศุกภิจจานุสรณ ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา 
๑๙ นาย ชวัลวิทย์ อธิคมวรพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด 
๒๐ นางสาว อัญชลี สุขศร ี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแกลง 
๒๑ นางสาว จิระประภา กล่ําเพชร กาไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอปลวกแดง 
๒๒ นาง นันทพัทธ์ บุญคํา บริษัท เบสเทรด พรีซิซั่น จํากัด 
๒๓ นางสาว ขวัญตา หงส์อยู่คง บริษัท เบสเทรด พรีซิซั่น จํากัด 
๒๔ นางสาว ศิริวรรณ คูเมือง เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ 
๒๕ นางสาว พวงชมพู จันทร์สวัสด์ิ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ 
๒๖ นาย พงษ์พันธ์ คําปาน บริษัท เอเซียแปซิฟิคปิโตรเคมิคอลจํากัด 
๒๗ นางสาว วนาลี คุ้มสะอาด บริษัท โชว่า รีเจียนนอล เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
๒๘ นางสาว ปนัดดา ประวาลพฤกษ์ บริษัท โชว่า รีเจียนนอล เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 
๒๙ นางสาว สุภาพร เหลียวสูง บริษัท เอบีบี จํากัด 
๓๐ นางสาว ณัฐกานต์ สิทธิศักด์ิ บริษัท เอบีบี จํากัด 
๓๑ นาย ชัยสิทธ์ิ รักกิจการพูล บริษัท มิตซูบิชิเอลเลเวเตอร์เอเซีย จํากัด 
๓๒ นางสาว หทัยชนก เหลียวกลาง บริษัท มิตซูบิชิเอลเลเวเตอร์เอเซีย จํากัด 
๓๓ นางสาว สุจิตรา สุขจิตต์ บริษัท ฮิไรเซมสิ ึ(ประเทศไทย) จํากัด 
๓๔ นาย อัษฎาวุธ บัวชุม โรงพยาบาลศิรริาช 
๓๕ นาย จิรัฎฐ์ อิทธิสิริสิน บริษัท มาสด้า ชลบุรี จํากัด (มหาชน) 
๓๖ นางสาว วิรัญจ ์ อิทธิสิริสิน บริษัท เหรียญทองพาร์ทเซ็นเตอร์ จํากัด 
๓๗ นาย สิทธา คงสวัสด์ิ บริษัท เอ็นโดไทย จํากัด 
๓๘ นางสาว วารุณี อินทรีหาญ บริษัท พ้อตเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด 
๓๙ นาย กิตติภูมิ ทองเขียว บริษัท ยูนิเวอร์แซล เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จํากัด 
๔๐ นาย ชัยสิทธ์ิ รักกิจการพูล บริษัท มิตซูบิชิเอลเลเวเตอร์เอเซีย จํากัด 
๔๑ นางสาว หทัยชนก เหลียวกลาง บริษัท มิตซูบิชิเอลเลเวเตอร์เอเซีย จํากัด 
๔๒ นาย อภิวัฒน์ ยังวิลัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด 
๔๓ นางสาว หทัยทิพย์ ฟองวารินทร์ บริษัท แหลมฉบังอินเตอร์เนช่ันแนล โร-โร เทอร์มินัล จํากัด 
๔๔ นางสาว รุ่งระวี คุณใหญ ่ บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จํากัด (มหาชน) สาขาบางพลี 
๔๕ นางสาว จุฬาภรณ์ กลิ่นนิล บริษัท แชมป์แมคคานิคแฟคตอรี่ จํากัด 
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ลําดับ ชื่อ - สกุล สถานประกอบกิจการ 
๔๖ นาง สาวิตรี ใหญ่หลวง บริษัท ซันยู เดนโซ (ประเทศไทย) จํากัด 
๔๗ นางสาว ทิพย์ถวิล วงษ์สวัสด์ิ บริษัท ซันยู เดนโซ (ประเทศไทย) จํากัด 
๔๘ นางสาว ขวัญชนก สุปินะ บริษัท วายเอสภัณฑ์ จํากัด 
๔๙ นาย บุลเสฏฐ ์ เกษภาษา บริษัท เอ็นแอลดีเวลล็อปเม้น จํากัด (มหาชน) 
๕๐ นางสาว กรรณิการ ์ ดีการ บริษัท ศรีราชาฮาร์เบอร์ จํากัด (มหาชน) 
๕๑ นางสาว พิพัตรศร สอนวินิจฉัย บริษัท ศรีราชาฮาร์เบอร์ จํากัด (มหาชน) 
๕๒ นางสาว กัญชพร เชียงทอง บริษัท ไทยอาซาฮี เดนโซ่ จํากัด 
๕๓ นาย ธนกฤต อุดมมั่นถาวร บริษัท เมททรอน เมดดิคอล จํากัด 

นางสาว ปิยภรณ์ คํามงคุณ บริษัท ทากาชิโฮ เดนไซ (ประเทศไทย) จํากัด ๕๔ 

๕๕ นางสาว อัจฉรา จิตรหาร บริษัท ทากาชิโฮ เดนไซ (ประเทศไทย) จํากัด 
๕๖ นาย สน่ัน เพ่ิมญาณวรรธนะ บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลป์วาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 
๕๗ นางสาว อรุณโรจน์ อินทศิริ บริษัท คิวทซีี เอนเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) 
๕๘ นางสาว จันทร์เพ็ญ จามจุรี บริษัท โคเเมค (ประเทศไทย) จํากัด 
๕๙ นาย พรชัย สุขเกษม บริษัท โคเเมค (ประเทศไทย) จํากัด 
๖๐ นางสาว กรกนก อารีย์ บริษัท สลิค (ประเทศไทย) จาํกัด 
๖๑ นาย สืบพงษ์ จินต์ทานต์ บริษัท ทีเอฟโอ เทค (ไทยแลนด์) จํากัด 
๖๒ นาย ภทรพล โพธ์ิม่วงพันธ์ บริษัท ฮาสท์ โลจิสติก จํากัด 
๖๓ นางสาว ฐิญาดา นาวัน บริษัท ฮาสท์ โลจิสติก จํากัด 
๖๔ นางสาว สุจรรยา เหมภาค บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จํากัด 
๖๕ ว่าที่ ร.ต. หญิง ฐิติมา มณีรัตน์ บริษัท อาปิโก พรีซิช่ัน จํากัด 
๖๖ นางสาว อัจริยา รัตนะ บริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จํากัด (มหาชน) 
๖๗ นางสาว สุภาภรณ์ หุบกระโทก กศน.อําเภอศรีราชา 
๖๘ นางสาว วรรณา กังศิริกุล กศน.อําเภอศรีราชา 
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หมายเหตุ 

๑. ให้ผู้เข้ารับการอบรม ดาวน์โหลดใบอนุญาตเข้ารับการอบรม (ให้ผู้บริหารลงนามเท่าน้ัน) นํามามอบให้
เจ้าหน้าที่ในวันอบรมวันแรกของการอบรม  

๒. ผู้ที่มีรายช่ือดังกล่าวข้างต้น หากไม่เข้ารับการอบรม สสปท. ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาการเข้าอบรมใน 
หลักสูตรอ่ืนที่สสปท. จัดขึ้นต่อไป  

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

 


